
Wandelroute landgoederen en natuur Eelde 13 km

Startplaats:
De parkeerplek nabij Hoofdweg 266, 9765 CM, Paterswolde. Op de aftakking van de 
doorgaande weg is parkeerruimte.

Korte omschrijving:
De route gaat via landgoed Vennebroek naar het prachtige natuurgebied Friescheveen. Na dit 
vogelrijke gebied komt u door bossen en velden waarbij u de landgoederen De Duinen, 
Vosbergen, Oosterbroek, Lemferdinge en De Braak aandoet. Een afwisselende route in 
prachtig gebied. Een echte aanrader.

Routebeschrijving:
1) Steek vanaf de parkeerplek de doorgaande weg over en ga tussen de pilaren door het 
landgoed Vennebroek op. Volg dit pad langs het huis achter de vijver (dat is Vennebroek).
Blijf dit pad volgen. Verderop buigt het pad naar links.
Hou bij de splitsing daarna links aan.
U loopt nu door natuurgebied Friescheveen, een gebied dat rijk is aan vogels.

2) Op de volgende splitsing hebt u zicht op het witte zomerhuis van landgoed Vennebroek. Ga 
op deze splitsing rechtsaf. Ga dus rechts langs het meer.
Het smalle pad leidt u tussen het meer en het veen door, tussen hoog riet en verdronken 
bomen door.

U kunt even kijken bij de vogelkijkhut waar u straks langs komt.
Vervolg daarna het pad.

U kunt dit pad rond het meer tot het einde volgen (negeer de afslag naar rechts).

3) Het pad eindigt op een splitsing. Ga hier rechtsaf over de dijk (De Blikwal).
U zult zien dat ook de weilanden rondom het Friescheveen druk bevolkt zijn met vogels. 

4) Vervolg het pad over de dijk tot het moment waarop u over een bruggetje kunt over de sloot 
links. Ga na het bruggetje meteen rechts op de landweg.

Volg dit pad tot het punt waarop het afbuigt naar links. Sla in die bocht af naar rechts het 
smalle pad op langs een sloot. Volg dit pad geruime tijd.

5) Na de volgende bocht komt u in meer bosrijk gebied. Ga even later linksaf, tussen de 
stenen pilaren door, om het landgoed De Duinen te betreden. Loop langs het witte hek 
verderop.
Hou op de splitsing rechtdoor aan.

6) Ga 30 meter na de splitsing linksaf. Hou daarna rechts aan
Wanneer u door het bos wandelt zult u begrijpen waarom dit landgoed De Duinen heet.

U komt bij een bankje met zicht op een weide. Ga op die plek over het bruggetje links.
Hou daarna weer rechts aan.

7) Ga over de volgende houten brug en ga daarna linksaf op het brede zandpad.
Even verderop verlaat u het bos en loopt tussen de weilanden door.
Dit pad kunt u geruime tijd volgen. Het leidt u langs de witte molen van Glimmen.
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De molen staat aan de andere kant van het Noord-Willemskanaal.

8) Wij houden rechts aan, voor het bosje langs waar het Noord-Willemskanaal achter ligt.
Volg daarna het pad rechtdoor tot u niet verder rechtdoor kunt.

9) Sla op dat punt rechtsaf het zandpad in.

In de volgende bocht zijn rechts van u de restanten van een oude havezate te zien. De vormen 
van de oude grachten zijn nog te herkennen.
Meteen na de bocht ziet u links de achterkant van het witte landgoed Oosterbroek en even later 
het daarbij behorende Sterrenbos. Hou in dat Sterrenbos het brede pad schuin naar links aan, 
midden door het bosje.

Ga, op het fietspad aangekomen, linksaf. Neem verderop waar het fietspad naar links afbuigt 
het zandpad of schelpenpad naar rechts.

10) Neem 200 meter later de (eerste) afslag links. Dit bospad leidt u over het landgoed 
Vosbergen.
Dit pad buigt af langs weilanden waar vaak schapen en paarden staan.

11) Neem het eerste pad rechts (aan het einde van het weiland).

Ga rechts om het ven met rododendrons heen. Daarna loopt u langs een weiland.
Hou bij het houten hek, 150 meter verderop, links aan. Steek even later het brede zandpad 
over en ga aan de overkant een ander deel van landgoed Vosbergen in.
Volg het pad om de vijver heen. Hou dus rechts aan.

12) Aan de overkant van de vijver heeft u een mooi uitzicht op het huis van landgoed 
Vosbergen.

Vervolg het pad. Ga op de splitsing bij een hek en bankje linksaf. Volg het pad dat om het 
weiland loopt (hou dus rechts aan).
Op het hoogste punt staat een bankje, vanwaar u weer een mooi uitzicht hebt op het huis van 
landgoed Vosbergen.
Hou na het weiland, in het volgende bosdeel (naaldbos), links aan.

Aan uw rechterhand passeert u in een pinetum het graf van het echtpaar Kraus-
Groeneveld die in 1890 zijn begonnen met de aanleg van het landgoed in voornamelijk 
Engelse landschapsstijl.

Ga zo'n 100 meter na dat graf rechtsaf op de volgende splitsing.

13) Steek even later het brede zandpad achter het lage hek over om landgoed De Duinen weer 
te betreden.

Door dit pad te volgen loopt u weer richting het wit-gele huis van landgoed De Duinen. Neem 
deze keer het eerste pad links voor dat huis.

U komt nu langs de vlindertuin van het IVN in Eelde. In de bocht ziet u een bord ter herinnering 
aan het onderduikershol dat zich hier in WO II bevond.

14) Loop aan het einde van het pad over de parkeerplaats. U komt uit bij landgoed 
Lemferdinge. Ga hier linksaf en daarna op de asfaltweg (de Vosbergerlaan) rechtsaf over het 
fietspad aan de overkant van de weg.
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Ga de eerste weg weer rechts (Duinkampen) en de volgende weg (Duinstraat) links. U moet 
een stukje door de bebouwde kom om bij het volgende landgoed te komen.

15) Steek de Hoofdweg over, over het zebrapad, en ga aan de overkant de Vennerstraat in. 

16) Na ongeveer 400 meter kunt u, tussen de hekken door, rechtsaf het bos van landgoed De 
Braak in (neem dus niet het fietspad in de S-bocht).

Ga achter de hekken linksaf.
Hou links aan tot u (3e pad rechts) rechts van u een mooie loofhaag ziet, een berceau. Ga hier 
doorheen.
Rechts hiervan is een doolhof aangelegd. U kunt daar natuurlijk even kijken als u wilt. Maar 
deze route gaat door tot het eind van de berceau. Hou daarna links aan.

17) Ga rechtsaf op de splitsing voor een weide met dobbe en een schuurtje omringd door 
hoge bomen.

Ga aan het einde van het pad links en daarna rechtsaf voor het (alweer) witte huis langs.
Volg het pad waarop u nu loopt tot u terug bent bij de parkeergelegenheid waar de route 
begon. U hebt onderweg zicht op de mooie paden en bruggetjes en het ooievaarsnest van 
landgoed De Braak.

Route en beschrijving: © Wandelen rond Roden (Fokko van der Leest & Karin van der Leest-Vegt)
Overname alleen na toestemming.
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