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16. Wandelroute
 Noord-Sleen - Sleen



Een van de kazematten bij Noord-Sleen

Noord-Sl)n - Sl)n
Startlocatie

Restaurant & Camperplaats,

Dorpsstraat 19, Noord-Sleen, W1

Noord-Sleen en Sleen zijn esdorpen met Saksische boerderijen en de moeite 

waard om ook eens rustig doorheen te wandelen. Uit opgravingen mag 

worden afgeleid dat er al ver voor de jaartelling mensen woonden in 

Noord-Sleen. Vanuit Noord-Sleen kom je langs de molen en een aantal 

kazematten (betonnen bunkers) die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. 

Wandelafstand

8,0 kilometer

Alternatief 6,3 kilometer

Horeca

Zowel in Noord-Sleen als Sleen 

is horeca aanwezig

Parkeerplaats

Parkeerplaats bij Wielens

1. Loop vanaf de parkeerplaats, met aan 

 de rechterhand W1, linksaf richting W3.

2. Ga van W3, via de Brinkweg, linksaf 

 de Emmerstraat in, daarna linksaf, 

 de Zuidmarsweg en bij het schouwpad 

 rechtsaf, langs een brede sloot 

 naar W99. 

Alternatieve route

De route kan met 1,7 kilometer worden 

ingekort, door niet de Zuidmarsweg in te 

gaan, maar op de daaropvolgende kruising 

linksaf te gaan, de Emmerstraat in. 

Neem daarna de eerste weg rechts, de 

Meulenkampweg. Je komt weer uit bij 

routeaanwijzing 4.

3. Loop van W99 richting W98, via 

 de Emmerstraat en linksaf de 

 Meulenkampweg in. Aan de 

 Emmerstraat zie je links en rechts 

 kazematten. 

 Een kazemat is een bunker van 

 gewapend beton met schietopeningen 

 aan drie zijden. Deze werden gebouwd 

 tijdens de mobilisatie, in 1939, om een 

 mogelijke aanval door Duitsland af te 

 kunnen wenden. Van landbouwers werd 

 ruimte voor het stallen van militaire 

 paarden gevorderd. Sleen werd ingericht 

 als basis voor de staf. Er werd een 

 plan gemaakt voor evacuatie van de 

 Slener bevolking naar Noord-Sleen en Erm. 
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Molen Albertdina in Noord-Sleen

De Koepen in Sleen

4. Ga op de Meulenkampweg het eerste 

 zandpad rechts.

5. Neem op de driesprong het zandpad 

 naar rechts. Vanaf hier volg je de 

 wandelknooppuntenroute niet meer.

6. Ga aan het einde van het zandpad 

 rechts de asfaltweg Waterkampenweg 

 in, dit is richting W2.

7. Neem de tweede weg links, 

 de Boerhoornstraat. Je verlaat de 

 wandelknooppuntenroute.

8. Ga aan het einde van de weg linksaf, de 

 Markeweg in, langs de molen. 

 De molen Albertdina werd in 1906 

 gebouwd door molenaar Wiertsema 

 uit Scheemda. Voor de bouw werd gebruik 

 gemaakt van onderdelen van een molen 

 uit Usquert. De molen is genoemd naar 

 de vrouw van Jan Schepers. Jan was 

 vele jaren eigenaar en molenaar.

9. Neem na de molen de eerste weg 

 rechts, de Grasweg.

10. Steek de autoweg, de Middelesweg, over.

11. Ga aan het eind van de Grasweg 

 linksaf de Groningerweg op. Loop langs 

 W9 naar W13.

12. Neem de eerste weg rechts, 

 de Bommertsweg, dan links de 

 Vijverbrinkenweg in en de eerste links, 

 de Polweg.

13. Ga de eerste weg rechts, De Koepen in.

14. Ga aan het einde rechtsaf, de Brink op 

 en bij de eerste weg weer links.

15 De Hervormde Kerk, bij W88, 

 is het einde van deze route.
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