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6. Wandelroute
 Benneveld - Aalden



De Brink in Benneveld

Benne6ld - Aalden

1. Loop vanaf Bennevelderstraat 39 

 richting Benneveld. Je komt langs een 

 oude Saksische boerderij, gebouwd 

 in 1870. 

 De vorige bewoner had op de muur het 

 bordje ‘Zuudwiek’ gehangen. Dat was 

 de vroege aanduiding voor dit gedeelte 

 van Benneveld. De bewoning van 

 Zuudwiek is echter ouder. Pal achter 

 de boerderij ligt aan de rand van de 

 Lutke Esch, het grafveld, een urnenveld 

 uit ongeveer 1150 v. Chr..

2. Ga in noordelijke richting naar het 

 dorp Benneveld. Je passeert W19 rechts.

3. Vanaf W19 loop je het dorp in naar 

 de grote Brink naar W22. Je komt langs 

 huisnummer 27 aan de linkerkant. 

 Dit was vroeger het dorpscafé Knegtering. 

 In de zestiger jaren hield Tweede Kamerlid 

 boer Koekoek hier namens de Boerenpartij 

 een redevoering voor de massaal 

 toegestroomde boeren en de pers. 

 Sinds 1998 heet het ’t Leitze Pleijn.

4. Ga verder richting W22.

 Op huisnummer 16 staat de Ovinge-arve. 

 Dit is de eerste in de archieven genoemde 

 boerderij van Benneveld. In 1276 trad 

 Alerd Ovinge, naar wie de boerderij is 

 genoemd, op als scheidsrechter in een 

 geschil tussen de boeren van Dalen en 

 het Maria in Campis-klooster in Assen 

 over weiderechten bij Schoonebeek.
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1. Loop vanaf Bennenevelderstraat 39 

chti  B eleld. J komt l gs een

Benneveld is een van de dorpen van de oude gemeente Zweeloo. Een esdorp met oude 

boerderijen en de rustige sfeer van vroeger. In de ecologisch beheerde bermen in 

Benneveld groeien ‘s zomers kruiden en bloemen, aantrekkelijk voor het oog en voor 

bijen, vlinders en andere insecten. De wandeling voert verder door het natuurgebied 

De Klencke en door het beekdalgebied van de Aalderstroom en het Drostendiep.

Startlocatie

Bennevelderstraat 39 

in Benneveld

Parkeerplaats

Langs de kant van de weg

Wandelafstand

5,2 kilometer

alternatief 2,6 kilometer

Horeca

In Benneveld is geen horeca 

aanwezig, in Aalden wel
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Boerderij in Benneveld

5. Knooppunt W22 ligt op de Brink. 

 Op de Brink werd, lang geleden, 

 de eerste boerderij gerealiseerd, 

 met huisweide en dobbe, een drinkpoel 

 voor vee. Een brink is een open ruimte 

 in een dorp, maar inmiddels vaak 

 een plein met bomen en gras. 

 Vroeger werd hier het vee verzameld 

 van het hele dorp Oorspronkelijk lag 

 de brink aan de rand van het dorp. 

 Uiteindelijk werd het de vergaderplaats 

 voor dorpsvergaderingen en voor 

 lagere rechtspraak. 

6. Loop vanaf de Brink naar W23; 

 je komt langs huisnummer 13. 

 Op het pand staat het jaartal 1774. Het 

 hoge gedeelte is echter later aangebouwd. 

 Het diende als eerste aanzet voor een 

 boterfabriek. Vier boeren lieten hier hun 

 melk karnen.

7. Op weg naar W23 kom je langs 

 het Wevershoes. 

 Op huisnummer 7 zat het Wevershoes dat 

 is gebouwd in 1844. Hier werd de wol 

 van de Bennevelder Drentse heideschapen 

 geweven. 

8. Buiten het dorp gekomen, 

 ga je rechtsaf, de Pollenweg op. 

  ‘Pollen’ is de verouderde naam voor 

 hoogten. Deze weg is verplaatst; hij begon 
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Bruggetje Aalderstroom
(alternatieve route)

 eerder tegenover huisnummer 7 en liep 

 tussen twee heuvels door naar het punt 

 waar de zandweg midden over De Grote 

 Esch begint. De heuvels waren 

 waarschijnlijk graceuvels, maar zijn 

 inmiddels afgegraven. Op De Grote Esch 

 hadden bijna alle boeren hun 

 landbouwakkers.

9. Ga bij W23 linksaf, vervolg naar W35 

 tot de Burgermeester Tonkesstraat. 

 Steek deze over en ga het fietspad op. 

Alternatieve route

Als het erg nat is, ga op het fietspad naast 

de Burgemeester Tonkesstraat rechtsaf tot 

de tweede routepaal W35. Ga daar linksaf 

de Hormaatsdijk op en loop rechtdoor. Sla 

het paadje direct hierna rechtsaf tot W34.

Vervolg bij W34 de route naar W36. Ga het 

bruggetje over, over het water dat hier de 

Aalderstroom heet. W36, bij Koemarsendrift 

1a, is het einde van deze route.

10. Ga bij W35 op het fietspad naast de 

 Burgemeester Tonkesstraat linksaf 

 richting W26.

11. Bij het bordje ‘De Klencke’ sla je 

 rechtsaf naar W25. Dit gebied heet 

 De Koematen. Het wandelpad wordt 

 ook wel de Doorsteek van de 

 Bennevelder-es naar de Aalder-es 

 genoemd.

12. Ga over het bruggetje en vervolg de 

 route over het graspad. Via een 

 veesluis kom je aan bij W25 op de 

 Koemarsendrift.

13. Sla op de Koemarsendrift rechtsaf 

 naar W36. 

14. W36, bij Koemarsendrift 1a, is het 

 einde van deze route.




