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22. Wandelroute
 Dalerpeel - Nieuwlande



Monument 
Drentse vervening

Dalerp)l - Nieuwlande
Startlocatie

Begraafplaats, Oranjestraat, 

Dalerpeel 

Parkeerplaats

Bij de begraafplaats

Wandelafstand

6,3 kilometer

Alternatief 5,9 kilometer

Horeca

Zowel in Dalerpeel en Nieuwlande 

als op de route is horeca aanwezig

Bij de begraafplplaats Zowel in Dalerpeel en Nieuwlande 

alals op de roroutute e isis h horeca aanwezig

Het oude veenlandschap is op deze route goed te herkennen. De wegen zijn 

recht en de namen wijzen op de oude kanalen, de wijken, die hier door het 

landschap lopen en liepen. Ze dienden voor de afvoer van het afgegraven turf. 

Je loopt over een stukje nog overgebleven heide en komt langs een moeras-

gebied, waar weer nieuw hoogveen wordt gevormd. Van de natuur wandel je 

uiteindelijk de Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis van Nieuwlande in.

1. Loop richting het dorp. Volg de 

 Oranjestraat. 

 Bij de ijsbaan staat een informatiebord 

 over Dalerpeel.

2. Ga op de kruising Oranjestraat-

 Dorpsstraat rechtdoor en steek over 

 naar de Steigerwijk. 

3. Loop direct na de kruising, langs 

 de vissteiger, steek de weg over 

 naar het voetpad. 

4. Loop aan het einde van het voetpad 

 door over de Steigerwijk, totdat je 

 aan de overkant, over de sloot rechts, 

 een informatiepaneel ziet. Steek de 

 dam over. Na 140 meter zie je rechts 

 een paaltje met een paarse kop. 

 Volg vanaf nu de paarse route

 Omdat in dit gebied sporen van alle 

 stadia van turfwinning en ontginning 

 nog duidelijk zichtbaar zijn, is Dalerpeel 

 een monument voor de Drentse 
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Ontginningsgebied DalerpeelOntginninninningsgebied Dalerpeel

 verveningsgeschiedenis. Het landschap 

 is samengesteld uit een afwisseling 

 van kleine verveningen met bijbehorende 

 keuterijen, dat zijn kleine boerderijen. 

 Je ziet hoofd- en zijwijken, dat zijn 

 kanalen, en half of geheel vergraven 

 veenrestanten. Deze zijn soms met bos 

 en heide begroeid.

Alternatieve route 

Mensen die iets minder ter been zijn of 

bang zijn voor runderen kunnen in het 

weideseizoen vanaf het informatiebord 

beter op het bospad blijven en rechtdoor 

lopen. Ook mensen met honden zijn in het 

Natuurgebied van het Drentse Landschap 

niet welkom en moeten rechtdoor langs 

het bos lopen.

5. Ga aan het einde van het pad over 

 de heide rechtsaf langs het bos. 

 De alternatieve route voegt zich hier bij 

 de hoofdroute. Volg het zandpad langs 

 het bos en sla bij de T-splitsing linksaf. 

 Je loopt nu over de paarse route.

6. Het pad kruist een asfaltweg, 

 de Splitting. 

Alternatieve route

Aangekomen op de Splitting kun je bij een 

hoge waterstand ervoor kiezen rechtsaf 

te slaan om natte voeten te vermijden. 

Loop dan door tot de kruising met de 

Oostopgaande en ga daar naar links tot 

in Nieuwlande. Pik de route weer op bij 

routeaanwijzing 12.

7. Steek de Splitting over en loop 

 tussen de twee sloten verder. 

 Loop langs de waterkering, de dijk 

 op en houd rechts aan. 

 



Verzetsmonument  Nieuwlande

 Van een oud natuurgebied kom je nu in 

 een nieuw aangelegd natuurterrein, 

 ontstaan door de aanleg van een 

 waterbergingsgebied. Het is de bedoeling 

 dat hier een moerasbos ontstaat.

8. Houd bij de stuw schuin rechts aan. 

9 Ga daarna rechtdoor, rechts van

 het water. 

10. Volg het water tot het fietspad. 

 Dit is de Brugstraat. Sla rechtsaf. 

 In 1925 werd naast het water, het 

 Dwarsgat, een weg aangelegd, met 

 achttien bruggen over de verschillende 

 wijken. Om de 100 meter was er een 

 zijwijk die op het Dwarsgat uitkwam. 

 In de jaren zestig werd het water gedempt. 

 Hier en daar is aan de overkant nog aan 

 de straatnamen te zien dat er vroeger 

 een wijk liep. Zo heb je de Brouwerswijk, 

 de Schutwijk, de Jufferswijk etc..

11. Volg het fietspad tot het bord 

 Nieuwlande. Blijf rechts van de weg 

 in de berm lopen.

12. Loop rechts van het water en voorbij 

 de parkeerplaats. 

13. Steek de straat Oostopgaande 

 over en sla linksaf. Je komt bij het 

 verzetsmonument.

 Nieuwlande stond tijdens de Tweede 

 Wereldoorlog bij het verzet bekend om 

 zijn onderduiknetwerk. “Breng ze maar 

 naar Nieuwlande”, zei verzetsleider 

 Johannes Post. In 1985 kregen het dorp 

 en de omgeving een erecertificaat van 

 het Israëlische Yad Vashem instituut, voor 

 het redden van vele Joden. Deze collectieve 

 onderscheiding is uniek, tot nu toe zijn 

 er slechts twee plaatsen ter wereld die 

 deze onderscheiding kregen.

14. Het monument is het einde van 

 deze route.
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