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18. Wandelroute
 Holsloot - Dalen



Olde Hoek in Wachtum

Holsloot - Dalen
Startlocatie

Haarbrug zuidzijde, 

Holsloot, W72

1. Loop vanaf de Haarbrug rechtsaf 

 vanaf W72 via W71 naar de 

 Klenckebrug, dit is W68. 

 Je ziet zowel rechts als links van de 

 Hoogeveense Vaart het Drostendiep. 

 Links liggen de Broeklanden, dit gebied 

 wordt heringericht. Door de sloot te laten 

 meanderen worden de weiden natter voor 

 de weidevogels. De stuwen worden 

 verwijderd zodat de vissen door kunnen 

 zwemmen. Even verderop zien we alleen 

 rechts nog een sloot, de Boksloot. 

 De naam is afgeleid van Bok: 

 een historisch scheepstype. 

2. Ga de brug over en sla linksaf naar W98.

3. Blijf langs de Verlengde Hoogeveense 

 Vaart lopen en neem de tweede weg 

 rechts, de Middelsteweg.

4. Volg de Middelsteweg naar W75.

5. Ga bij de bossingel aan de linkerkant, 

 linksaf richting W95.

6. Steek de Hesselerbrug over en loop de 

 Grönningweg op naar W96.

7. Ga daar via het schelpenpad naar W97.

8. Sla aan het eind van dit pad rechtsaf 

 naar W00.

9. Ga bij W76 door de Hofsteetunnel.

10. Ga direct na de tunnel rechts. Loop op 

 het graspad terug, richting de tunnel, 

 langs de Grönningweg, via het graspad 

 omhoog. Vervolg de route linksaf langs 

 de grote weg, de A37, naar W77.

11. Loop via de Olde Hoek richting W62. 

12. Ga ter hoogte van Middendorp 28 

 linksaf de Noordenveldseweg op. 

1

1. Loop vanaf de Haarbrug rechtsaf 7. Ga daar via het schehelpenpad naar W97.

In Holsloot start een fikse wandeling door een houtwallen- en weidelandschap 

richting Dalen. Onderweg kom je door Wachtum, een dorp met oude 

Saksische boerderijen en de molen. De naam Wachtum komt van Wachtman, 

dat kan duiden op een wachtpost, die langs de heerweg van Coevorden-

Groningen stond. Deze route biedt je een weidse blik over de landerijen.

Wandelafstand

13,3 kilometer

Horeca

In Wachtum is geen horeca 

aanwezig in Dalen wel

Parkeerplaats

Langs de weg



Middendorp 17-19 Wachtum

13. Ga vlak voor bordje Wachtum rechts 

 richting W62.

14 Sla aan het eind van het schelpenpad 

 rechtsaf naar de Vogelpoel. Neem de 

 eerste weg rechts, de Nijendijk.

15. Ga op de T-splitsing linksaf en loop 

 via het Oostereind richting Dalen, 

 naar W62.

16. Aan het eind van de Olde Hoek, 

 ga je links de Middendorp in.

 De verzetsheld

 “Den vaderland getrouwe” staat op het 

 verzetsmonument ter herinnering aan 

 Jan Otterman. Hij was distributie-

 ambtenaar in Dalen en kwam in het 

 verzet terecht. Op 23 augustus 1944 

 werd hij aangehouden en gewond naar 

 het ziekenhuis in Emmen gebracht. 

 Voordat hij bevrijd kon worden, werd hij 

 afgevoerd naar Buchenwald, waar hij op 

 25 februari 1945 werd vermoord.

 Molen De Hoop

 De molen De Hoop in Wachtum is voor het 

 laatst gerestaureerd in 1999. 

 Oorspronkelijk was De Hoop een 

 poldermolen, die overtollig water 

 wegmaalde uit de polder Hoop op Beter 

 bij Veendam. In 1894 werd de molen 

 gekocht door mulder G.J. Nijland, die hem 

 liet overplaatsen naar Wachtum. 

 Molenmaker Ritsema uit Haulerwijk 

 maakte er een korenmolen van.

 Middendorp 17 en 19 

 Dit goed onderhouden herenhuis 

 met Jugendstil-kenmerken is nu een 

 akkerbouwbedrijf. De gevel heeft een 

 monumentale hoofddeur en ramen 

 met gekleurde steendecoraties. 

 De daklijst heeft ruitvormige versieringen 

 en de beide schoorstenen met 

 rechthoekige kappen geven het huis een 

 voornaam uiterlijk.
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Molen De Hoop

Verzetsmonument Wachtum

17. Na de Brink gaat de Middendorp 

 over in Oostereind. Ga hier rechtdoor.

18. Sla na huisnummer 22 aan de 

 Oostereind rechtsaf, dan twee keer 

 linksaf en weer rechts. Je bent bij W62.

19. De Oostereind gaat over in de Giestee. 

 Neem de parallelweg links.

20. Loop door tot de ovonde, 

 ofwel ovale rotonde, aan de noordkant 

 van de N34, tot W72. 

21 De carpool is het einde van deze 

 route.




