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11. Wandelroute
 De Kiel - Schoonoord



De Kiel - Schoonoord
Startlocatie

Dorpshuis De Kiel, 

Rolderstraat 11

1 Ga vanaf het Dorpshuis rechtsaf. Dit 

 is de richting Assen. Steek over en 

 neem eerste weg links. Loop het 

 7-Markenpad in, tot je na 350 meter 

 het bos bereikt. 

 De Zevenmarkensteen was een grenssteen 

 waar zeven boermarken bij elkaar 

 kwamen. Dit waren de boermarken van: 

 Westdorp, Ees, Odoorn, Noord-Sleen, 

 Wezup, Orvelte en Schoonloo. 

 De oorspronkelijke steen is verdwenen, 

 maar in 2004 is een moderne variant 

 geplaatst. De namen op de steen zijn 

 niet allemaal boermarke-namen, maar 

 ook de namen van de gemeenten van voor 

 de gemeentelijke herindeling van 1998.

2. Ga vanaf de Zevenmarkensteen 

 de Tip in. Ga na het eerste huis rechts, 

 huisnummer 173, schuin rechts de zand-

 weg in, dit is de Oude Groningerweg. 

 Je loopt langs De Konijnenbergen: dat 

 zijn de huizen die je rechts ziet. De eerste 

 bewoners van de Knienebargen vestigden 

 zich kort na het graven van het 

 Oranjekanaal. Sommige waren gravers 

 van het kanaal, maar grotendeels waren 

 het arbeiders die voor lokale verveners 

 werkten en op hun grond een schamel 

 huisje bouwden. De bewoners kenden 

 veel armoede en tot diep in de twintigste 

 eeuw stonden hier nog oorspronkelijke 

 plaggenhutten. 

3. Loop langs het hek van huisnummer 9, 

 neem na 50 meter het eerste paadje 

 rechts.
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1 Ga vanaf het Dorpshuis rechtsaf. Dit  zich kort na het gravenenenen van het

Vanaf de meest noordelijke punt van de gemeente Coevorden, loop je terug door 

de bossen naar Schoonoord. De prachtige bossen zijn geplant na de ontginningen 

door de arbeiders die waren aangetrokken door de werkverschaffingsprojecten. 

Het openluchtmuseum Ellert en Brammert ligt op de route en laat zien hoe de 

inwoners van Drenthe vroeger leefden en werkten. Een bezoekje waard.

Wandelafstand

4,6 kilometer

Horeca

In De Kiel is geen horeca 

aanwezig, in Schoonoord wel

Parkeerplaats

Bij het dorpshuis
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7-markensteen

4. Ga bij de splitsing rechts, loop steeds 

 rechtdoor, negeer kleine zijweggetjes. 

 Aan het einde van het pad ga je bij de 

 T-splitsing links.

5. Ga op de vijfsprong schuin rechts, 

 tussen steen 212 en 214 door.  

6. Neem het eerste paadje links. Aan 

 het eind even links aanhouden. 

 Ga direct daarna op de kruising rechts 

 en meteen weer links een smal pad op.

7. Loop bij de kruising rechtdoor, 

 ga daarna bij de splitsing linksaf. 

 Aan de rechterkant ligt een vennetje dat 

 in de volksmond Paddenpoel wordt 

 genoemd. Vermoedelijk is dit een 

 pingo-ruïne. Een pingo is een 

 kegelvormige heuvel die in de IJstijd is 

 ontstaan, door het uitzetten van 

 bevriezend grondwater. Toen het 

 klimaat warmer werd, bleef van de 

 pingo een cirkelvormig meer over, 

 dat pingo-ruïne wordt genoemd.  

8. Na 100 meter zie je aan je rechterhand 

 een bankje. Ga direct na het bankje 

 linksaf een smal paadje in. 

9. Ga aan het einde van het paadje links. 

 Je loopt over een heuvelruggetje. 

 Ga bij de kruising, waar het pad naar 

 beneden loopt, rechtdoor. 

10. Bij het einde van het pad ga je op 

 de kruising weer rechtdoor. Het pad 

 maakt meteen een bocht naar rechts. 

 Houd op de splitsing rechts aan. 

 Je loopt nu langs de Gletsjerkuil, 

 waarschijnlijk ook een pingo-ruïne. 

 Na ongeveer 150 meter krijg je zowel links 

 als rechts, tegenover elkaar, een bankje. 

 Boven het bankje aan de rechterkant 

 hangt in de boom een kunstwerk dat is 

 overgebleven van de kunstroute 

 Natuurkunst Drenthe.

11. Neem het eerste paadje links. Je steekt 

 recht de Gletsjerkuil over. Ga tegen het 

 eind van de Gletsjerkuil, waar het pad 
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Ellert en Brammert

De brug in Schoonoord

 naar links buigt, rechtsaf. Daar staat 

 een bankje met daarop uitgesneden de 

 sporen van een reiger. Ga daar linksaf 

 het zandpad op.

12. Sla op de kruising rechtsaf. Je loopt 

 nu langs openluchtmuseum Ellert 

 en Brammert. 

13. Blijf dit pad volgen tot het eerste paadje 

 links. Volg dit pad tot het eind. Sla dan 

 linksaf en loop via de parkeerplaats en 

 houd links aan over het trottoir naar de 

 ingang van het museum. 

 In het openluchtmuseum kun je zien hoe 

 de inwoners van Drenthe vroeger leefden 

 en werkten. Het is geopend van 1 maart 

 tot en met 31 oktober.

14. Ga op de parkeerplaats rechtsaf. 

 Bij de autoweg aangekomen ga je 

 rechts het fietspad op. Blijf het fietspad 

 volgen. Bij de eerste kruising zie je 

 aan de linkerkant de molen van 

 Schoonoord, zonder wieken. Deze 

 wordt nu gebruikt als woonhuis. 

 Loop tot de brug met erboven 

 een kunstwerk. 

 In het kader van reconstructie van de 

 weg Sleen-Rolde werd deze nieuwe 

 brug in 1997 geplaatst. Het is ontworpen 

 door kunstenaar Ids Willemsma. Je ziet 

 twee omtrekken van een boot. De bovenste 

 vorm stelt de onderkant van de turfpraam 

 voor, de onderste de schaduw van een 

 varende praam. De schuine staanders 

 van de brug symboliseren de doorsnee van 

 het Oranjekanaal door het Sleenerduin.

15. De brug in Schoonoord is het einde 

 van deze route.
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