Wandelroute Mensingebos/ Sterrenbos Roden, ca.12 km

Startplaats: Parkeerplaats aan De Brink, naast theater/brasserie De Winsinghhof (Brink 10,
9301JL, Roden)
Route-informatie: Honden toegestaan, maar in het begrazingsgebied aangelijnd.
Horeca bij het begin- en eindpunt.
Uitgebreide routebeschrijving:
1) Ga rechts langs de Winsinghhof het smalle voetpad in. Volg het voetpad naar links, achter
het gebouw langs, richting havezate Mensinge. Aan het eind van het pad rechtsaf. Neem
meteen het bruggetje links en loop langs het Vasalis-monument naar de voorkant van de
havezate.
Mensinge is een havezate bij Roden in de provincie Drenthe.
Het huis, dat tot 1985 particulier bewoond was, is nu te
bezichtigen als museum.
In 1381 werd het huis met name genoemd als leengoed van het
bisdom Utrecht. Al eerder is er rond 1330 sprake van
belastingafdrachten voor het bezit van een huis te Roden, die
waarschijnlijk betrekking hebben op Mensinge. In 1728 kreeg het
huis zijn huidige vorm.

Volg de loop van de gracht tot u weer aan de achterkant van de havezate bent. Vergeet niet te
kijken of de ooievaars te zien zijn op de schoorsteen.
Ga aan de achterkant van de havezate over het bruggetje en sla links af. Sla op de splitsing
voor Camping Ot en Sien linksaf. Ga op de volgende splitsing naar rechts. Loop door tot de
kruising, ga daar links en steek de weg over.
2) Ga aan de overkant meteen rechts over het zandpad en verder over een smal pad langs
het weiland. Volg dit pad tot de zandstenen laan voor de parkeerplaats. Ga deze laan in (dat
is linksaf). Volg deze laan tot het punt waarop de laan ophoudt (vlak achter de schuur) en sla
daar rechtsaf. Volg dit smalle pad tot in het bos. Ga in het bos het linksaf.
3) Loop even door tot de stuw en het Lieverse Diep om daar van het uitzicht te genieten.
Het Lieversche (of Lieverse) Diep is een beek in de provincie Drenthe. Hij ontstaat even ten
zuidwesten van het dorp Lieveren door het samenvloeien van het Groote Diep met het meer
oostelijk gelegen Oostervoortsche Diep. Het Lieverse Diep gaat ten oosten van Roden over in
het Peizerdiep.
In het belang van een goede waterhuishouding werd in het verleden een groot deel van het
diep gekanaliseerd. Dit is echter in 2014 ongedaan gemaakt. Het diep meandert nu weer met
flinke lussen door het stroomdal, waar vogels ongestoord kunnen broeden en waar de
vegetatie zich de komende jaren zal aanpassen aan de nieuwe situatie. Het verschil tussen het
gekanaliseerde deel van de beek en de oorspronkelijke beek is op deze plek goed te zien.

Loop daarna iets terug. Ga over het grasveld langs de loop van het Lieverse Diep en volg het
smalle pad langs het diep. Hou links aan. Volg het bredere pad met de bocht naar rechts
langs de rand van het Sterrenbos. Neem de eerste afslag links en volg deze langs de
weilanden. Volg dit pad, negeer zijpaden. U komt achter de voormalige Sterrenwacht langs en
achter een aantal huizen.
4) Daarna buigt het pad naar links en kruist u de verharde weg. U moet even schuin naar links
om over te steken. Neem dan het verharde fietspad naar rechts en ga na circa 15 meter het
eerste bospad links in.
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Het smalle bospad gaat over in een breder pad. Volg dat pad met de bocht mee naar links.
Passeer de brede laan aan uw rechterhand en ga het volgende pad rechts in.
5) U passeert een klein vennetje, links van u. Ga meteen achter het vennetje het smalle
bospad links in. Volg dit paadje, dat weer naar rechts buigt. Aan het eind van het paadje gaat
u een wal over en komt u op een schelpenpad. Ga hier naar links. U passeert een breder pad
links.
Circa 80 meter later gaat er een smal paadje de wal aan uw linkerkant over. Dit paadje loopt
om een groter ven aan uw rechterhand. Volg dit pad totdat u bij het grote ven bent, bij twee
bankjes.
Vervolg het pad om het ven heen en ga na het ven het eerste bospad naar rechts in. Loop dit
pad uit. Neem aan het einde het brede schelpenpad/fietspad naar links richting Roderesch
(zie ANWB paddenstoel). Loop door tot de volgende kruising.
Het Mensingebos is een afwisselend gebied, veelal gemengd bos met enkele vennen en een
stuk heide. Zoals op veel plekken in Drenthe is de heide nagenoeg verdwenen. Om de
heideplanten toch nog wat ruimte te geven, wordt ongeveer 1/4 van het Mensingebos
begraasd door een kudde geiten. Deze eten jonge planten en bomen tussen de heide
vandaan, waardoor de heide beter behouden blijft. Dit moet weer meer plaats geven voor
reptielen.

6) Bij die kruising staat u voor de voormalig heidegebied het Moltmakersstuk. Een deel van
de heide is hier bewaard gebleven.
Pauzetip:
Langs het schelpenpad bij de heide is een mooie
picknickplek.
Als u hier stopt voor een pauze, ga dan daarna
terug naar de kruising om de routebeschrijving te
vervolgen.

Ga op de kruising vóór de heide naar rechts en volg het smalle ruiterpad langs de heide.
Loop het pad helemaal uit en ga over het wildrooster naar links. Vervolg het pad en ga na het
volgende wildrooster weer naar links.
Volg het pad langs de bosrand, negeer zijpaden naar rechts en loop dit pad uit tot de kruising
met de verharde weg.
7)

Wie de verkorte route van 10 kilometer wil lopen gaat hier rechtdoor en vervolgt de
route bij **.

Voor de volledige route van 12 kilometer:
Ga op deze verharde weg rechtsaf. U bent nu in het buurtschap Alteveer. Volg de smalle
verharde weg tussen huizen en weilanden door en ga de eerste verharde weg links in
(Stuwweg). Volg deze weg, die overgaat in een fietspad, geruime tijd. Het fietspad gaat over
het heringerichte beekdal van het Lieversche Diep. Het diepje meandert weer als vanouds.
8) Volg het fietspad tot de klinkerweg. Ga daar linksaf en ca. 30 meter later weer linksaf.
Ga voor het diepje rechtsaf het smalle pad in. Verderop loopt dit pad tussen beek en akker.
Dit is een van de weinige plekken waar je zo dicht langs het meanderende beekje kunt lopen.
Aan het eind van dit smalle pad gaat u rechtsaf. Daarna linksaf het bruggetje over.
9) Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf en vervolgens het bos weer in door het hek langs
het wildrooster.
** De 10km-route pakt hier de beschrijving weer op: Einde pad ga linksaf het bos in
langs het wildrooster.
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Volg het bospad. Na een tijdje komt u bij een punt waarop een schelpenpad en 2 bredere
paden samen komen. Hou rechts aan, over of langs het plankier.
Vervolg de zandweg rechtdoor. Aan het eind van de zandweg, door het hek naar rechts, een
breed zandpad op. Volg dit pad met de bocht mee naar links, langs een vennetje.
10) Ga op de volgende kruising van paden naar rechts. Neem daarna het eerste bospad links.
Ga het 2e pad links (na ongeveer 150 meter).
Dit is een smal, kronkelend bospad met veel varens en andere onderbegroeiing. Ga aan dat
einde van het paadje weer naar rechts op het bredere zandpad. Volg dit zandpad geruime tijd.
Het pad neemt een bocht naar rechts (u heeft dit stukje eerder gelopen). Volg dit brede pad met
de bocht naar links.
11) Deze lange bomenlaan brengt u terug naar de havezate Mensinge.
Loop steeds rechtdoor over het zandpad. Passeer Mensinge (met de havezate aan uw
linkerhand) en loop door tot de parkeerplaats. Ga na de parkeerplaats links, langs het
standbeeld van meester Scheepstra (een van de schrijvers van de verhalen van Ot en Sien),
om de Catharinakerk heen en u bent terug bij het beginpunt van de route.
Op de Brink ziet u het standbeeld van Ot en Sien.
Hier kunt u genieten van een hapje, drankje of ijsje bij diverse horecagelegenheden.
We hopen dat u hebt genoten
van deze route.
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