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17. Wandelroute
 Sleen - Holsloot



Kerktoren Sleen

Sl)n - Holsloot
Startlocatie

Hervormde Kerk in Sleen, W88

De wandeling begint bij de kerk in het oude Drentse dorp Sleen. De kerk was 

altijd een baken dat boven de heide uitstak en is ook nu nog van veraf te zien. 

Langs Diphoorn, liggend op een hoge zandrug langs de rand van het stroomdal 

van de Slenerstroom, voert de route door een houtwallen- en weidelandschap 

tot Holsloot, aan de oever van de Verlengde Hoogeveense Vaart. 

Wandelafstand

12,2 kilometer

Horeca

In Sleen en Erm is horeca aanwezig, 

in Diphoorn en Holsloot niet

Parkeerplaats

Bij de kerk

1. Vanaf W88, voor de Hervormde Kerk, 

 loop je naar W56, richting Diphoorn. 

 De Brink gaat over in de Boelkenweg. 

2. Steek de autoweg, de Molenesweg, 

 over en ga de eerste weg rechts, 

 de Bergveenweg.

3. Ga aan het einde van de weg linksaf. 

 Deze straat heet Diphoorn. 

 Loop naar W54.

4. Ga bij W54 het eerste zandpad rechtsaf, 

 naar W58.

5. Loop richting Hengstmeer naar W58 

 aan het einde van de zandweg.

6. Sla bij W58 linksaf het fietspad op en 

 loop door tot de Marsdiek. Dit is de 

 eerste weg rechts.

7. Loop rechtsaf de Marsdiek op.

8. Ga aan het eind van de Marsdiek 

 rechtsaf, het Oostereind in, langs het 

 plaatsnaambord Erm.

9. Neem de eerste weg links bij W57, 

 Dikke Zand. 



Gemeentehuis Sleen

10. Steek de Oude Rijksweg over en 

 vervolg de Dikke Zand tot W72. 

 Houd bij de driesprong rechts aan, 

 de Wienbargsteeg in, en loop door 

 de tunnel.

11. Ga meteen na de tunnel rechtsaf; 

 dit is nog steeds de Wienbargsteeg.

12. Volg de Wienbargsteeg. 

 Even voor de bocht naar rechts zie je aan 

 je rechterhand een open stuk en je kijkt 

 naar het talud van de N34. Dit moet de 

 plaats zijn waar in de middeleeuwen het 

 kasteel Wienbarg heeft gestaan, vandaar 

 de naam Wienbargsteeg.

14. Loop verder over de Wienbargsteeg. 

 Je ziet duidelijk het verschil in landschap. 

 Aan je rechterhand de esgronden van Erm 

 en links de madegronden. De esgronden 

 liggen veel hoger dan de madegronden. 

 Dit komt doordat de esgronden 

 eeuwenlang zijn bemest met plaggen.

15. Ga bij de driesprong rechtdoor. 

16. Loop bij de volgende driesprong ook 

 rechtdoor, voorbij het bord Achterste 

 Erm, tot de provinciale weg N376, 

 de Horstingerend. Steek hier over en 

 ga op het fietspad linksaf.

17. Sla na ruim honderd meter bij de 

 driesprong rechtsaf. Je loopt nu 

 Achterste Erm binnen.

18. Neem de eerste weg rechts, 

 bij Achterste Erm 1 t/m 10. 

19. Houd bij de driesprong rechts aan. 

 De weg gaat over in een oude 

 klinkerweg. Ga aan het einde voor het 

 schrikhek rechtsaf, het smalle pad op. 

21. Volg het pad tot de trap. Ga deze op en 

 sla boven op het fietspad linksaf. Blijf 

 het fietspad volgen om de rotondes. 

 Negeer zijwegen. En loop rechtdoor 

 over fietspad voorbij het bord Erm.  

22. Ga na het bord Erm bij de eerste  
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Achterste Erm

Wienbargsteeg

 kruising in het dorp rechtsaf, 

 het Oostereind in. Sla na 50 meter 

 linksaf, dit is het Oosterlangen. 

23. Het Oosterlangen loopt weer tegen 

 de N376 aan. Steek deze over. 

24. Ga op het fietspad linksaf.

25. Ga de eerste weg rechts en houd bij de 

 driesprongen links aan. Blijf de 

 Dalerstraat volgen. Bij W51 ga je 

 rechtdoor richting W52. 

26. Vervolg de weg langs W52, richting 

 W74 door de Dalerstraat en loop bijna 

 op het einde van de weg het fietspad op 

 nog richting W74.

27. Loop door tot de ingangspoort van 

 het Ermerstrand, je loopt niet meer 

 op de wandelknooppuntenroute. 

 Ga voor de poort linksaf het fietspad 

 op. Het fietspad wordt na enkele 

 honderden meters een asfaltweggetje.

28. Loop langs het bos en ga na zo’n 

 150 meter rechtsaf het fietspad 

 weer op. Sla aan het einde van het 

 fietspad rechtsaf.

29. Ga na 50 meter links weer het 

 fietspad op. Loop door tot de 

 Verlengde Hoogeveense Vaart. 

30. Sla rechtsaf de Oosterhesselerweg 

 op. Na circa 300 meter kom je aan bij 

 de Haarbrug. Sla linksaf naar W72 

 aan de overzijde van de brug.

31. Dit is het einde van deze route.




