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19. Wandelroute
 Dalen - Den Hool



De Valsteeg

Dalen - Den Hool
Startlocatie

W72, op de ovonde 

ten noorden van Dalen

1. Ga vanaf W72,  aan de rechterkant, 

 onder het viaduct door, richting W71. 

2. Loop voorbij de tweede rotonde, 

 en sla rechtsaf het paadje in dat naar 

 het park leidt. Een beetje verscholen 

 zie je daar W71. 

3. Ga daar rechts het voetpad op en 

 volg de pijlen naar W69. 

4. Ga links de Westerwijk in, richting W68.

 Langs dit gedeelte van de route liggen 

 diverse Stolpersteine, struikelstenen. 

 Deze stenen met een messingplaatje van 

 10x10 centimeter zijn een blijvende 

 herinnering aan de Joodse gemeenschap. 

 In Dalen hebben ten tijde van de Tweede 

 Wereldoorlog vijf Joodse gezinnen 

 gewoond. De meeste van hen zijn tijdens 

 de oorlog omgekomen. 

5 Ga verder over de Westerwijk, 

 richting W67. 

 Halverwege, bij de kruising met het 

 Meulenpad, staat links de museummolen

 Jan Pol. Dit imposante bouwwerk uit 1876 

 is een Rijksmonument en de op één 

 na hoogste molen in de provincie. 

 Deze museummolen is uniek in zijn soort, 

 omdat deze nog werkt en tegelijkertijd 

 een historisch streekmuseum is.

6. Ga terug naar de Westerwijk. Blijf deze 

 volgen. Bij de waterput gaat de weg 

 over in de Kruisstraat. Blijf deze volgen 

 richting W66.
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1. Ga vanaf W72,  aan de rechterkant, Jan Pol. Dit impopopoposantnte bouwwerk uit 18

De route voert door Dalen, het grootste dorp in de gemeente Coevorden, 

met een rijke geschiedenis, de molens en de Daoler Tuun. Maak vooral een 

uitstapje van de route naar het sfeervolle centrum van Dalen en het plein 

bij de kerk met de omliggende horecagelegenheden. De wandeling eindigt in 

het esgehucht Den Hool, aan de rand van het oude veengebied van Dalen.

Wandelafstand

8,7 kilometer

Horeca

In Dalen is horeca aanwezig

Parkeerplaats

Langs de weg in de Valsteeg 

of carpoolplaats Dalen
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Kerk in Dalen

7. Ga aan het eind van de Kruisstraat 

 rechts de Hoofdstraat in, richting W55. 

 Aan de rechterkant staat de kerk van 

 Dalen. De kerk bestaat uit twee delen en 

 is een Rijksmonument. De veertiende-

 eeuwse toren is verreweg de oudste. 

 Het gebouw is in 1824 herbouwd, nadat 

 het na de Franse tijd in verval was 

 geraakt. Eeuwenlang vormde de kerk 

 het middelpunt van het dorpsleven. 

 Bijna vijf eeuwen oefenden de bisschoppen 

 van Utrecht het gezag uit over Drenthe.

8. Ga voorbij de kerk de eerste straat 

 rechts, richting de begraafplaats en W28.

9. Ga op de T-splitsing linksaf.

10. Loop schuin rechts het park in. 

11. Loop, wanneer je uit het park komt, 

 eerst 20 meter rechtdoor en daarna 

 schuin rechts, de Beltmolen in. Je volgt 

 niet langer de route naar W28.

12. Ga de eerste weg rechts, de Spil in.

13. Blijf de Spil volgen. De weg 

 buigt naar links, je komt weer op 

 de wandelknooppuntenroute.

14. Sla op de T-splitsing linksaf, 

 de Molenakkers in. Aan het eind van 

 de weg is W57.

15. Ga hier linksaf, het fiets- en voetpad op, 

 richting W28.

16. Ga bij W28 rechts, de Bente in, 

 richting W45. 

 Al in 1612 was er sprake van een ‘meule’ 

 op deze plek. Juffer Anna van Steenwijck 

 ter Groote Scheere, van landgoed de 

 Groote Scheere bij Coevorden, verpachtte 

 destijds de molen aan molenaar 

 Jan Moller. Op 15 december 1813 staken 

 Franse troepen de molen in brand. Een 

 jaar later werd de huidige molen gebouwd. 

 In 1976 was de laatste grote restauratie 

 waarbij onder andere nieuwe wieken 

 werden geplaatst. Schuin tegenover 

 de molen staat de oude smederij, 

 de voormalige halteplaats van de tramlijn 

 Coevorden-Assen.

17. Ga bij de molen terug richting W28.

18. Neem de derde weg rechts, 

 de Kymmelskampen.
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De Daoler Tuun

19. Sla linksaf richting W55.

20. Neem de eerste weg rechts, je volgt 

 niet langer W55.

21. Blijf deze weg volgen tot over het spoor.

22. Ga, over het spoor, links de ingang 

 van de Daoler Tuun in. 

 De Daoler tuun is een 3,5 hectare groot 

 park om te wandelen of te sporten. Het 

 park heeft ook een culturele en educatieve 

 functie. Er zijn veel boomsoorten in het 

 park, picknickplaatsen en bankjes. Bij de 

 vijver is een strandje. Er is een waterpomp 

 met afvoergoot, een keienloop door de 

 vijver en er zijn allerlei klimelementen. 

 Voor culturele activiteiten is een podium 

 gecreëerd boven het water. 

23 Blijf het pad volgen tot het water en 

 houd links aan, richting W56.

24. Ga bij het verlaten van de Daoler Tuun 

 links de Reindersdijk op.

25. Sla voor het spoor rechtsaf het fiets- 

 en wandelpad op. Je loopt richting W27.

26. Ga hier op de kruising linksaf, 

 richting W26.

27. Neem de eerste weg rechts, het fiets- 

 en voetpad op.

28. Ga op de T-splitsing links richting W25. 

 Steek direct na de spoorwegovergang 

 de weg over en loop door over het 

 grasveldje, tot aan de sloot. Volg het 

 pad langs de sloot.

29. Ga op de Achterkamp even naar links 

 en meteen rechts de klinkerweg op, 

 richting W25.

30. Sla aan het einde van de weg, voorbij 

 W25, rechtsaf de Galgaten in. 

 Je loopt door een weidevogelgebied, 

 door boeren beheerd en ondersteund door 

 Landschapsbeheer Drenthe, Agrarisch 

 Natuur Drenthe en een groep vrijwilligers. 

 Het is een van de weinig overgebleven 

 weidegebieden in Drenthe waar de grutto 

 en de tureluur nog voorkomen.

31. Na ongeveer 2 kilometer ligt het 

 dorp Den Hool. 

32. Het einde van de weg Galgaten in 

 Den Hool is het einde van deze route.
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