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8. Wandelroute
 Zweeloo - Wezup



Het Van Gogh pad

Zw)loo - Wezup
Startlocatie

Zwembad Zweeloo, 

Hoofdstraat 2a, Zweeloo

Parkeerplaats

Parkeerplaats van het zwembad

Wandelafstand

5,4 kilometer

Horeca

In zowel Zweeloo als in Wezup 

is horeca aanwezigParkeerplaats van het zwembad isis horeca aanwezig

Zweeloo is een echt kunstenaarsdorp, met vele galerieën en ateliers. 

Het is als zesde dorp van Nederland aangesloten bij de Europese federatie 

van kunstenaarsdorpen. De oude kerk, geschilderd door Vincent van Gogh, 

de werkplaats van smid Masselink en de gedenksteen van de Prinses van 

Zweeloo zijn mooie markeringen in de route naar het dorp Wezup, waar tot 

voor kort Perkaan, het oudste huiskamercafé van Nederland, stond. 

1. Op het parkeerterrein, met de 

 rug naar de ingang van de camping, 

 neem je het eerste pad links. Volg de 

 wandelknooppuntenpijl.

2. Ga aan het einde rechtsaf de 

 Hoofdstraat in, steek over en ga de 

 eerste weg links het Van Goghpad in. 

 Halverwege kom je een infobord 

 tegen over Max Liebermann en 

 Vincent van Gogh. Hier vind je meer 

 informatie over hun schilderijen. Van Gogh 

 was één dag in Zweeloo, maar maakte 

 er drie schilderijen. Liebermann was vaker 

 in Zweeloo om te schilderen en heeft onder 

 andere ‘Kind onder bomen’ hier gemaakt. 

3. Ga aan het eind van het Van Goghpad 

 links het Klooster in en loop door tot 

 aan de kruising bij W33. 

 Dit is de brink van Zweeloo. Hier 

 werden vroeger de jaarmarkten en 

 kermissen gehouden. Dit is in de 

 achttiende eeuw fraai door schilder 

 Jan van Ravenswaay vastgelegd.

4. Loop rechts de Marktstraat in naar 

 W44. Vervolg deze rechtdoor, over het 

 Wheempad, richting W45.
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Kerk Zweeloo

5. Ga bij de kruising links. 

 Aan de linkerkant staat een oude smederij. 

 De smederij was nog tot 2020 in bedrijf. 

 Op het glazen paneel staat een gedicht. 

 De laatste dorpssmid, Lucas Masselink, 

 is op 92-jarige leeftijd in 2021 overleden. 

 In het boek ‘De laatste smid’ van 

 Jan Warmolts, uitgegeven in 2009, 

 staan Lucas en zijn werkzaamheden 

 mooi beschreven.

6. Neem de eerste weg rechts, 

 tegenover het kerkje. 

 De dertiende-eeuwse kerk is in 1883

 door Vincent van Gogh getekend.

 De kerk is gebouwd op de fundamenten

 van zijn voorganger, een houten kerkje uit

 de twaalfde eeuw. Een bezoek aan de kerk 

 is zeker de moeite waard. 

7. Volg deze weg met drie keer een bocht 

 naar links, tot aan het fietspad. 

 Aan de rechterkant ligt het graf van de 

 Prinses van Zweeloo. Prinses van Zweeloo 

 is de naam die werd gegeven aan de 

 stoffelijke resten van een vroeg-

 middeleeuwse dame. Het graf werd bij 

 zandwinningswerkzaamheden gevonden.

8. Ga rechts het fietspad op en neem de 

 eerste weg links, volg de Noordweg.

9. Ga over de es, richting Zweeloo, dat is 

 de eerste onverharde weg links. 

10. Aan het einde van de weg ga je rechts 

 tot aan de Noordweg.

11. Sla bij de Noordweg linksaf, loop door 

 tot het fietspad.

12. Ga rechtsaf het fietspad op en volg deze 

 richting het viaduct en twee rotondes.

13. Bij de tweede rotonde ga je, via het 

 fietspad, linksaf richting Wezup.

14. Ga bij het eerste zandpad rechtsaf.

15. Volg het zandpad en ga aan het einde 
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Oude smederij Zweeloo

Die Rasenbleiche - Max Liebermann
 links, de verharde weg op. Volg deze 

 tot aan de Wezuperstraat in Wezup.

16. Ga rechts de Wezuperstraat op en blijf 

 die volgen. Aan de linkerkant staat het 

 voormalige Café Perkaan. 

 Café Perkaan in Wezup was tot 2019 

 het beroemdste huiskamercafé in Drenthe. 

 Perkaan is vooral bekend door de 

 fotosessie van Cuby and The Blizzards, 

 waarbij een stripteasedanseres op de 

 stamtafel tussen de gasten sprong, die 

 tijdens de opnames gratis drank kregen.

17. Neem de eerste weg links, 

 dat is het Westeinde.

18. Sla bij de eerste verharde weg rechtsaf, 

 je bent nog steeds op het Westeinde. 

 

 Bij de boerderijen aan de linkerkant zijn bij 

 opgravingen de oudste resten gevonden 

 van bewoning in Drenthe. Zie ook het 

 infopaneel bij huisnummer 16.

19. Loop het Westeinde uit tot aan 

 Wezuperstraat 15 aan de brink 

 van Wezup.

20. De brink is het einde van deze route.
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