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23. Wandelroute
 Nieuwlande - Zwinderen

Route loopt door 
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Vervolg route



Verzets- en Yad Vashem monument

Nieuwlande - Zwinderen
Startlocatie

Het verzetsmonument, 

Oostopgaande in Nieuwlande

Parkeerplaats

In de Brugstraat en Valeriaan

Wandelafstand

8,6 kilometer

Horeca

In Nieuwlande is horeca 

aanwezig, in Zwinderen niet

Parkeerplaats

In de Brugstraatat en Valeriaan

In Nieuwlande is horeca 

aaaanwnwezig, inin Z Zwiwiwiwindererenen niet

Startend bij de oorlogsmonumenten en het Onderduikmuseum loopt het grootste 

deel van de route langs de Oostopgaande. De Oostopgaande was het afvoerkanaal voor 

turf voor de Zwinderse boeren, voordat de Verlengde Hoogeveense Vaart is gegraven. 

Via de Oostopgaande ging de turf naar Hoogeveen. Vooral voor de liemebbers van de 

historie van turf en veen en lange rechte wegen is dit een interessante wandeling. 

Onderweg zijn er nog stukjes overgebleven resten hoogveen zichtbaar.

1. Loop van de Oostopgaande rechtsaf 

 de Brugstraat in. 

 Je passeert het verzetsbeeld van 

 Paul Hulskamp, het herdenkings-

 monument en als laatste het Yad Vashem-

 monument met een kopie van het 

 erecertificaat dat aan Nieuwlande is 

 toegekend, vanwege de rol die de inwoners 

 hebben gespeeld bij het beschermen van 

 de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

2. Ga met de bocht mee naar rechts, 

 de Johannes Poststraat in. Neem de 

 eerste weg rechts, de Julianalaan in. 

 Op huisnummer 3 staat het 

 Onderduikersmuseum De Duikelaar. 

 Hier worden de verhalen uit de Tweede 

 Wereldoorlog over de onderduikers en 

 hun gastgezinnen verteld.

3. Loop door tot het einde van de straat 

 en sla linksaf de Bernhardlaan in. Ga 

 daarna de eerste weg rechts, de Emma-

 laan. Loop tot de rood-witte hekken.

4. Volg, na het rood-witte hek, het bospad 

 links, tot aan de parkeerplaats. 

 Ga rechtsaf, loop over parkeerplaats 

 tot de straat en ga dan rechtsaf de 

 Boerdijk op. Loop over de weg en ga 

 bij het eerste zandpad rechtsaf, tussen 

 het kerkhof en het dorpsbos door.

5. Loop door tot de volkstuinen en 

 volg het pad linksom om de tuinen. 

 Ga dan rechtsaf en loop door tot het 

 fietspad langs het water. Dit is de 

 Oostopgaande. 
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Zwinderse veld en Oostopgaande

 Tot het midden van de twintigste eeuw 

 werd de Oostopgaande nog gebruikt 

 voor de afvoer van turf. Het fietspad 

 was een smal, onverhard pad, waarover 

 de onderduikers achterop de fiets naar 

 een veilig adres werden gebracht. 

 Veel huizen waren slechts te bereiken 

 over een smalle brug, niet meer dan een 

 plank met een leuning.

6. Ga linksaf en volg het fietspad langs 

 het water tot de Veldweg. Steek de 

 weg over, richting fietsknooppunt 51 

 en ga door in dezelfde richting. 

7. Keer terug naar het fietspad.

8. Volg het fietspad tot het fietsknoop-

 punt 51. 

 Je passeert stukken niet afgegraven veen. 

 De grond ligt beduidend hoger dan het 

 pad langs het water en het akkerland 

 aan de overkant. Ook in dit bos waren 

 onderduikholen. De naam ’t Woeste duidt 

 op niet gecultiveerde gronden. Het was 

 een moeilijk toegankelijk gebied, tijdens 

 de oorlog dus een ideale plek om je 

 schuil te houden. Ook Dalerpeel en 

 Nieuw-Zwinderen waren nauw betrokken 

 bij de onderduikactiviteiten.

9. Steek ’t Woeste over, loop 10 meter 

 naar rechts en ga dan linksaf op het 

 klinkerpad aan de zuidkant van het 

 Oostopgaande.

10. Het klinkerpad gaat over in een graspad. 

 Loop door tot de brug. Steek het water 

 over en volg rechts het fietspad.

11. Ga aan het einde van het fietspad, 

 rechts, de Boerdijk op.

12. Ga aan einde van de Boerdijk, links, 

 de Burgemeester Legroweg in.

13. Ga bij de eerste brug, rechts, het kanaal 

 Coevorden-Zwinderen over. Sla daarna 

 direct rechtsaf en bijna meteen weer 

 links, de Peerdevalweg in.

en ga door in dezelfde richting. lflf

7. Keer terug naar het fietspad.
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     Uitstapje
Het Lost Wings bord. Sla linksaf 

de Veldweg op, kruis de Boerdijk 

en na 200 meter zie je rechts in 

de berm het bord ter herinnering 

aan de op 29 september 1944 

neergeschoten RAF Mosquito 

en de omgekomen 

bemanning. 
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Het Onderduikmuseum

Kanaal Coevorden - Zwinderen

14. Ga op de kruising met de Hullendijk, 

 rechts de Hullendijk op.

15. Ga na circa 200 meter het bospad 

 links op.

16. Blijf het pad volgen tot het einde. Steek 

 schuin de asfaltweg, de Nijlandsweg, 

 over en ga de Stukdijk op. Direct aan 

 het begin van de Stukdijk loopt links 

 een pad het bos in. Volg dit pad.

17. Het bospad komt uit op een ander 

 bospad. Ga hier scherp naar links.

18. Het bospad komt uit op de Nijlandsweg. 

 Sla die rechts in, richting 

 fietsknooppunt 86.

19. Loop onder het viaduct met de A37 

 door. Je komt uit bij de borden 

 van de bebouwde kom van Zwinderen, 

 op de hoek van de Brinkweg en 

 Stobbenakkerweg.

20. Dit is het einde van deze route.




