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1. Wandelroute
 Zwinderen - Geesbrug



Verlengde Hoogeveense Vaart

1. Ga de Stobbenakkerweg in. 

 Links ligt de Kleine Zwinderse Es. 

 Bij de aanleg van de snelweg A37 werden 

 daar vondsten gedaan uit de IJzertijd 

 en de Bronstijd.

2. Volg vanaf hier de routepijlen van 

 het wandelknooppuntennetwerk.

3. Ga aan het einde van de verharde weg 

 bij W13 rechtsaf naar W12. 

 Vanaf W13 kom je op de Markeweg. 

 De Markeweg is de vroegere weg rond 

 de oude brink van Zwinderen. De 

 boerderijen staan op de brink en de erven 

 van de huidige boerderijen dateren uit 

 de vijftiende eeuw. De half-adellijke 

 familie Van Swinderen vestigde zich 

 hier in het begin van de dertiende 

 eeuw. De oude families uit Zwinderen 

 zoals Nijenhuis, Oldenhuis en Lanting 

 stammen allemaal af van die familie. 

4. Steek de weg en de brug over. 

 Verderop vind je het tweede 

 wandelknooppunt W12. 

 De brug kruist de Verlengde Hoogeveense 

 Vaart. Deze werd in 1858 gegraven voor 

 de afvoer van turf uit de Bargervenen, 

 achter Nieuw-Amsterdam. Voor de brug 

 staat het oude brugwachtershuisje, 

 gebouwd door de Drentse Kanaal 

 Maatschappij. Langs het kanaal lag 

 het beroemde café-restaurant Mensing 

 dat in 1943, samen met vier grote 

 boerderijen, is afgebrand. Hiermee is de 

 oude kern uit Zwinderen verdwenen.

De wandeling voert je door Zwinderen - een Drents zanddorp - over de Hoogeveense 

Vaart, door het natuurgebied de Geeserstroom.  Het natuurgebied heeft een 

kenmerkend beekdallandschap en een open gebied met moeras en veel watervogels. 

De tweede helft van de route gaat door de ontginningen van het Geeserveld van na 

de Tweede Wereldoorlog, met rechte wegen en uitgestrekt grasland. 

Zwinderen - G)sbrug
Startlocatie

De Brinkweg, afslag Stobbenakkerweg, 

bij het bord Zwinderen

Parkeerplaats

Aan de Brinkweg

Wandelafstand

8,0 kilometer

1

Horeca

Op deze route is geen 

horeca aanwezig

2

3



Natuurgebied Roonboom

Zicht op Zwinderen

5. Ga rechtsaf,  richting W11.

6. Neem bij W11 het betonpad naar W40.

7. Bij W40 volg je W39.

 Dit traject kruist de Geeserstroom 

 die door het gelijknamige natuurgebied 

 loopt. 

8. Loop bij W39 naar W38 en vervolgens 

 naar W34. 

 Tussen de laatste twee knooppunten 

 loop je over de Roonboomdijk, dwars 

 door het natuurgebied de Roonboom. 

 Dit moeras heeft veel moerasvogels, 

 waaronder de porseleinhoen, de roerdomp 

 en de waterral. Het dijkje werd ook wel 

 het Jeudendiekie genoemd. Over deze dijk 

 werden in de Tweede Wereldoorlog de 

 Joodse dwangarbeiders uit Kamp 

 Geesbrug naar hun werk in de ontginning 

 van het Geeserveld geleid. 

9. Volg vanaf W34 de pijlen naar W51.  

10. Loop van W51 verder naar W37.

11. Van W37 loop je door naar W71 bij 

 de brug in Geesbrug, ter hoogte van 

 Verlengde Hoogeveense Vaart 116.

12. De Verlengde Hoogeveense Vaart 116  

 is het einde van deze route.
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