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10. Wandelroute
 Wezuperbrug - De Kiel



Wezuperbrug - De Kiel
Startlocatie

Dorpshuis D’aol Schoelstee, 

Oranjekanaal NZ 11, Wezuperbrug 

Wandelafstand

7,3 kilometer

1. Vanaf de parkeerplaats van het 

 dorpshuis ga je rechtsaf en bij de brug 

 weer rechts, via de Albert Oostingweg 

 naar het bos.

2. Sla na 330 meter, na het hekwerk aan 

 de rechterkant, rechtsaf het eerste 

 bospad in. Blijf dit pad volgen, negeer 

 alle zijpaden.

3. Ga na 1,3 kilometer bij het fietspad 

 linksaf en neem het tweede pad rechts. 

4. Ga op de T-splitsing naar links. 

 Volg dit pad met een bocht naar links.

5. Je komt bij de ‘Kielse Kei’. 

 Deze ligt links van het pad 

 Dit is de op een na grootste kei 

 van Drenthe. 

6. Ga direct links het kronkelpad in.

 Hier loop je over heuveltjes die 

 de restanten zijn van een eeuwenoud 

 karrenpad dat in de vroege middeleeuwen 

 van Groningen via Rolde naar Coevorden 

 leidde. In de dertiende eeuw ging Abt Emo 

 van Wittewierum, wegens een probleem 

 met de kloosterkerk van Wierum, via deze 

 route verhaal halen bij de Paus in Rome. 

 Het was een tocht van 2000 kilometer.

7. Ga op het fietspad rechtsaf. 

 Links zie je de moordenaarskuil uit de 

 overlevering van Ellert en Brammert. 

 De reuzen pleegden op deze heide 

 overvallen. Je ziet hier de karrensporen 

 de kuil inlopen, van waaruit de reuzen 

 konden toeslaan.

 Iets verderop zie je rechts ‘Het Drents 

 onderonsje’, een kunstwerk van Ton Kalle. 

 Dit kunstwerk is in 2002 op het heideveld 

 geplaatst. Het was in 2002 onderdeel van 

 het eerste Zwerfstenen beeldensymposium 

 ‘Art in Stone’ in Exloo. Het kunstwerk 

 is destijds gekocht door de gemeente en 

 overgedragen aan Dorpsbelangen De Kiel.

8. Ga bij het eerste pad tegenover 

 Kwekebos 13 linksaf.

9. Loop na ongeveer 200 meter door 

 het klaphek links. Je komt langs 

 een vennetje: ‘Gebben sien meertien’.
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1. Vanaf de parkeerplaats van het  met de kloostererererkerk van Wierum, via de

Het Ellertsveld en het Orvelterveld waren aan het begin van de vorige eeuw 

nog heide. Dat landschap is veranderd door de ontginningen. De wandeling 

voert je door dit oude ontgonnen gebied, waar bossen zijn geplant en waar 

nog resten van heide en vennen aanwezig zijn. Op de route worden de 

kenmerkende Drentse keien tot leven gebracht in een kunstwerk. 

Horeca

In Wezuperbrug is horeca 

aanwezig, in De Kiel niet

Parkeerplaats

Bij het dorpshuis
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De Kielse kei

Karakteristiek huis De Kiel

 Het vennetje waar je op uitkijkt was 

 van Hendrik Gebben, die links op het 

 hogere gedeelte in een veenhuisje 

 woonde, samen met zijn vrouw Aaltje 

 en negen kinderen. Om de kachel en 

 het fornuis brandende te houden, 

 gebruikte hij turf die hij hier, op het 

 kleine stukje veen, stak.

10. Ga na 250 meter weer een klaphek door 

 en loop rechtdoor.

11. Neem het eerste keienpad rechts en 

 ga bij het kruispunt voor de omheining 

 naar links. 

12. Neem het eerste pad rechts en loop 

 door het klaphek aan de rechterkant, 

 via een kronkelpad langs ‘Woldring 

 sien veentien’. 

 De Kiel werd rond 1850 voor het eerst 

 bewoond. Evenals Gebben had Woldring 

 zijn eigen veentje waar hij turf stak. 

 Zo kregen veel veentjes hun naam.

13. Sla linksaf het keienpad op.

14. Loop door tot de eerste afslag, bij steen 

 233, en ga hier rechtsaf het pad in.   

 Het heideveld aan de linkerkant was rond 

 2010 nog bos met vooral Amerikaanse 

 eiken. De vrijwillige bosploeg van De Kiel 

 heeft de heide weer eikvrij gemaakt en 

 zo ingericht, dat de nachtzwaluw weer 

 terug kon komen. Deze broedt namelijk 

 op de grond.
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Drents onderonsje

15. Sla daarna bij het eerste pad rechtsaf 

 en loop door tot een keienweg. 

 Sla deze linksaf in. Volg de weg en 

 ga het klaphek door. 

 Deze keienweg en een groot gedeelte 

 van het bos zijn eind twintiger jaren van 

 de vorige eeuw aangelegd in het kader van 

 werkverschaffing voor werklozen.

16. Blijf deze keienweg volgen. Je moet 

 twee keer een fietspad oversteken. 

 Na ongeveer 850 meter kom je bij 

 een verkeersweg, de Rolderstraat. 

 Steek deze schuin naar links over, 

 de Noorderweg op. 

17. Ga na 20 meter vóór het eerste huis 

 rechtsaf het smalle paadje in. Het 

 bordje ‘Verboden toegang’ is niet van 

 toepassing op dit paadje. Daarna kom 

 je op een verharde weg, de Borgerweg. 

 Loop deze rechtsaf in tot aan de 

 Rolderstraat.

18. Sla linksaf de Rolderstraat in, richting 

 De Kiel. 

 Bij de eerste kruising staan een 

 picknickbank, een informatiebord 

 en een vogelhuisje. Dit is het ‘Picknick 

 Participatiepunt’. Op het informatiebord 

 staat veel informatie over het dorp en 

 de omgeving. 

19. Vervolg de Rolderstraat tot het 

 dorpshuis De Kiel, Rolderstraat 11.

20. Het dorpshuis is het einde van de route.

8

9




