
Stadswandeling Assen (5,5km of 2,5km)

Startplaats:
Voor het NS Station (Stationsplein 4, 9401 LB Assen)

Korte beschrijving:
Deze stadswandeling leidt u langs de mooiste plekken en gebouwen in de groene en 
kleinschalige stad Assen. Duur: iets meer dan 1 uur.
De wandeling is af te korten door het stuk door het Asser Bos over te slaan. De route is dan 
naar schatting 2,5 kilometer.

Routebeschrijving:
Vanaf het NS station steekt u de straat over bij de stoplichten. Volg de straat recht tegenover 
het station (Stationsstraat) langs verschillende mooie panden. Steek aan het einde op de T-
splitsing de straat over en ga het bruggetje over en ga door het steegje langs het Drents 
Archief.

Vlak na de brug zult u aan uw rechterhand het beeld van Bartje zien, de hoofdfiguur uit 
de boeken van Anne de Vries (“Ik bid nie veur bruune Boon'n").

U komt uit op De Brink. Ga op de Brink linksaf voor het Drents Museum langs. Dit museum is 
ook zeker een bezoekje waard.
Ga daarna de eerste weg links, de Kloosterstraat in.
Dit is de oudste straat van Assen, dat kunt u zien aan de mooie oude panden en muren die
bewaard zijn gebleven. Ga aan het eind van de Kloosterstraat rechtsaf de Oostersingel in.
Volg de weg met de bocht mee naar rechts. In de bocht zie u aan uw linkerhand het herenhuis 
Overcingel. 

Aan uw rechterhand ziet u het nieuwe deel van het Drents Museum waaroverheen een tuin is 
aangelegd, het Jacob Cramerpark.
Ga na de bocht de eerste laan in, de Drostelaan en in die laan na zo'n 50 meter linksaf, de 
Gouveneurstuin in. Loop rechtdoor door dit stukje groen en verlaat het park aan de achter-
zijde.
Ga op de Torenlaan waar u op uitkomt, linksaf.
U komt op een kruising met de Jozefkerk. Hier hebt u de keuze tussen de hele route of de 
afkorting.

Als u de route af wilt korten (en het Asserbos overslaan), gaat u nu rechtsaf en volgt de 
bocht naar rechts tot u bij de vaart komt. Ga daar rechtsaf, de Marktstraat in. Vervolg de 
route dan bij 2).

Landgoed Overcingel in Assen houdt elk jaar in het voorjaar "Open Tuin". Dan is het 
goed onderhouden tuin van het landgoed gratis te bezichtigen. De prachtige tuin staat 
dan vol krokussen en is dus een mooie plek om eens rond te lopen.
Het huis, het toegangshek, de schuur (voormalig koetshuis), een zonnewijzer en de 
Chinese koepel in de tuin, zijn alle rijksmonumenten. Het landgoed zelf werd in 1990 
door ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij aangewezen als 
natuurmonument. De tuin is wanneer het geen "Open Tuin" heeft tegen betaling te 
bezoeken.



1) Steek deze kruising over en vervolg door de Beilerstraat. Volg deze Beilerstraat met de
bocht mee naar rechts en op het volgende kruispunt naar links.
Ga na 50 meter rechtsaf het Asser bos in.
Ga in het bos meteen het eerste pad rechts en even later op de splitsing linksaf. Vervolg het 
(slingerende) pad rechtdoor, langs een sloot, richting een wit ijzeren bruggetje. Ga rechtsaf over
dat bruggetje.

Loop door tot een kruispunt van meerdere paden. Neem daar het schuine pad rechtdoor (de 
middelste van drie).
Ga verderop ook rechtdoor (steek de Goorlaan in het bos over). Goor betekent “moerassig 
groenland”.

Neem, na het oversteken van een asfaltweg, het pad rechts om de kinderboerderij heen.
Ga aan de achterkant van de kinderboerderij rechtsaf.
Steek 100 meter later de asfaltweg over en vervolg het bospad aan de overkant. Hou het pad 
rechtdoor aan (ga op de splitsing niet rechtsaf).
Bij het verlaten van het bos neemt u de Witterstraat rechtsaf. 
Loop de Witterstraat uit en ga na de stoplichten de brug met slagbomen over. Daarna meteen 
rechtsaf. U loopt langs de Asser Hoofdvaart. Hier zijn herenhuizen en pakhuizen te zien uit de 
periode dat Assen nog een bloeiende handelsplaats was.

Loop tot het eind van de vaart.
Steek de weg over bij het zebrapad en u betreedt het meest gezellige deel van de stad met 
leuke horecagelegenheden en terrassen.
Steek schuin rechtdoor over (een beetje links aanhouden), de Marktstraat in.

2) Ga dan de eerste straat links, de Kruisstraat.
En daarna weer de eerste straat rechts, de Gedempte Singel. Ga aan het einde daarvan 
rechtsaf, de Noordersingel in en ga op de splitsing aan het eind van deze weg linksaf de 
Javastraat in.
Ga daar de eerste weg rechts, de Oranjestraat. In de Oranjestraat weer de eerste weg rechts.
Loop rechts om de bedrijfsgebouwen heen waar u bij uitkomt en ga dan op de Stationsstraat 
linksaf.
Steek bij de stoplichten de straat over en u bent weer bij het station, beginpunt van de route.
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