
RONDOM EEN DRENTS DORP 

INLEIDING 

 

Marius Tonckens was van 1898 tot 1934 burgemeester van Zuidwolde. Als liberaal bestuurder 
hanteerde hij het motto ‘Leven en laten leven’. Maar wie te ver ging kon de veldwachter verwachten. 
Zijn natuurlijk gezag werd nog eens verstevigd door een fors postuur, kaal hoofd en enorme snor. Hij 
maakt zich in die tijd al sterk voor een vorm van natuurbeheer, in ieder geval dan toch in zijn eigen 
omgeving. 

In het bezit van het 25 hectare grote bosgebied ‘De Falieberg’, een aantal koeienweiden in de 
gemeente, diverse landerijen elders, en een aanzienlijk kapitaal, was Tonckens een zeer vermogend 
man. Voor een bezoek aan zijn twee broers in Hoogeveen haalde hij steevast zijn Lasalle van stal, en 
hoewel deze automobiel toen al honderdtwintig kilometer per uur kon halen, reed hij nooit sneller 
dan veertig. De twee broers kwamen voor een tegenbezoek dan weer in een rijtuig met twee 
vosblessen ervoor naar Zuidwolde. Tot een der uitstapjes behoorde dan meestal een ritje over de 
brede paden van de Falieberg. 

Tonckens was vaak in dit gebied te vinden, de Falieberg was zijn trots. Hij huurde een arbeider in 
voor het verzorgen van de paden en het bijhouden van de bospercelen. Bezoekers waren van harte 
welkom, mits zij niet rookten. Hij liet rustbanken van eiken balken neerzetten voor de wandelaars. 
Ook werd er baggerturf getrokken uit een begroeide veenplas, en de aldus ontstane vijver mocht in 
de winter als mooi beschutte ijsbaan gebruikt. In de plas werden tamme eenden gehouden, die door 
de vaste arbeider werden gevoerd. Vandaar de naam ‘Entekoele’ (Eendekuil). 

Met zijn vijfentwintig jarig jubileum als burgervader kregen alle schoolkinderen een zakje 
bruidssuikers en een reep chocolade. Dat was nogal wat in 1923! Achter de schermen deed hij veel 
goeds, ook in geld. In de crisisjaren was hij er op bedacht dat zijn burgers niet teveel geld uitgaven. 
Dientengevolge werd er tijdens de inzameling voor zijn afscheidscadeau in 1934 als burgemeester, 
door hem het bevel gegeven van “Niet meer dan een kwartje per gezin”. Het is niet bekend of 
iedereen zich daar ook aan hield. 

In ieder geval was de opbrengst voldoende voor een 
monumentale bank bij de Entekoele in zijn eigen 
Falieberg. De bank staat er nog steeds, op een 
schitterend plekje verstild natuurschoon met statige 
bomen. In zijn testament bepaalde Tonckens verder 
dat zijn bezit ondergebracht moest worden in een 
stichting. Nog ieder jaar worden de opbrengsten van 
het beheerde kapitaal verdeeld onder doeleinden van 
gemeenschappelijk belang in Zuidwolde.  
 

Tijdens deze afwisselende wandeling langs en rond het 
dorp Zuidwolde maakt u kennis met bijna alle facetten van het Drentse landschap.  
De tocht voert u door de historische buurtschappen Steenbergen en Drogt, en over de grens van 
zand en veen. Bij Het Zwarte Gat krijgt u een mooi beeld van het oorspronkelijke veengebied. Het 
dorp Zuidwolde ligt van oorsprong op een hoge zandrug die dwars door dit grote veengebied loopt. 
Dit is goed waar te nemen bij de Ekelenberg, waar de glooiing in het landschap duidelijk zichtbaar is.  
U komt langs vennetjes, door bossen en over heidevelden en wandelt voor het grootste deel over 
zandwegen, bospaden en zeer rustige weggetjes.  
 

 



WANDELROUTE START BI J HET DORPSHUIS DE SNIKKE IN FORT(CIRA 22 KM)OF BIJ DE WEMME 

IN ZUIDWOLDE (BIJ PUNT 5 = DAN 18KM) 

 

De route kan ook gestart worden bij het streekmuseum De Wemme in Zuidwolde. Start dan op de 
Burgemeester Tonckensstraat 49 bij het museum de Wemme. Start dan met lezen bij punt 5 in de 
tekst. Houd er rekening mee dat het museum (en de horeca) in de wintermaanden gesloten 
is. Onderweg komt u een camping met horecagelegenheid tegen, deze is niet altijd geopend. Neem 
dus zelf iets te eten of te drinken mee. Vlak langs de route vindt u Buitenherberg Ter Linde, dagelijks 
geopend. De route is ongeschikt voor rolstoelen en buggy's.  

1. U staat met de rug naar de ingang van de Snikke en u slaat linksaf en loopt door tot de T-
splitsing en hier gaat u rechts. 
 

2. Op de splitsing met het beeldje gaat u linksaf de Drogterweg op en verlaat u Fort. U loopt 
deze Drogterweg via het fietpad af tot de weg een scherpe bocht naar links maakt. Hier gaat 
u rechtsaf de Bazuinerweg op. 
 

3. Neem daarna de zandweg naar links (voor een betonnen trafo huisje, Bazuinerweg 1). U 
komt nu in buurtschap Drogt. 

Dit is het oudste buurtschap van Zuidwolde. Het wordt al in 1340 benoemd. 

4. Loop dit pad af tot de brede driesprong met het logo 'Loop van de Reest’. Ga hier rechtsaf de 
verharde zandweg op (Wemmenhoveweg). Volg deze tot de asfaltweg.  
 

5. Sla rechtsaf en wandel naar de Wemme en sla op de kruising bij Paddestoel 23590/001 (na 
de Wemme) linksaf de klinkerweg op. Deze klinkerweg gaat even later over in een fietspad. 

De Wemme is het cultuur historisch museum van Zuidwolde en herbergt ook het nationaal 

handkarren museum. Het is zeker een bezoek waard. 

6. Steek de klinkerweg (Westerveldseweg) over en vervolg het fietspad. U passeert een 
gedenksteen uit 1973 ter ere van de aanleg van 250km fietspad in de provincie Drenthe. 
 

7. Wandel bij Paddenstoel-25048/001 rechtdoor de verharde zandweg op langs het kerkhof tot 
de voorrangsweg. Steek deze over en ga rechtdoor. Als dit brede zandpad naar rechtsafbuigt 
koerst u rechtdoor langs de afsluitboom.  
 

8. Sla na 25m linksaf en volg het pad langs de vijver tot voorbij de stenen bank. 

Deze bank is geplaatst ter ere van Burgermeester Tonckens, burgervader van de voormalige 

gemeente Zuldwolde van 1898 – 1934. 
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9. Loop op de kruising van paden rechtdoor en kies op Y-splitsing de linkertak. Sla voor camping 
De Entekoele rechtsaf en neem het eerste pad links.  
 

10. Houd op volgende Y-splitsing rechts aan en volg de gele paaltjes (negeer zijwegen) tot aan de 
viersprong. Koers hier rechts omhoog (u volgt de gele paaltjes niet meer). 

 Links ziet u de theaterkuil van het dorp Zuidwolde die onlangs in ere is hersteld,  

11. Wandel na de theaterkuil rechtdoor naar beneden tot het fietspad. Sla linksaf en volg dit 
fietspad tot de voorrangsweg. 
 

12. Steek over en vervolg de route over de klinkerweg door buurtschap Steenbergen. Houd op 
de T-splitsing rechts en ga daarna linksaf op het grove keien pad, dat later overgaat in een 
grindpad.  
 

13. Op de Y-splitsing houdt u dit grindpad naar links aan, langs een verbouwd boerderijtje 
(huisnummer 11).  
 

14. Op de splitsing, bij de achterkant van het erf van dit boerderijtje, voor een grote akker, slaat 
u linksaf. Loop door tot in het bos.  
 

15. Neem voor het weiland het smalle paadje naar rechts. Vervolg het pad rechtdoor door het 
bos tot op de kruising van paden (bij markering van de Gasunie). 
 

16. U slaat rechtsaf en wandelt dit pad af tot het fietspad.  
 

17. Sla linksaf dit fietspad op en ga bij P-23511 rechtdoor het ecoduct over. Blijf op dit fietspad 
tot u beneden bent.  
 

18. Ga linksaf door het klaphek bij wildrooster en volg het pad tot de T-splitsing. Ga hier rechtsaf. 
 

19. Neem daarna het eerste smalle pad links langs de bosrand, dat u even later over de heide 
voert.  
 

20. Bij het paaltje met logo slaat u rechtsaf. Volg het smalle kronkelende paadje over de heide 
tot aan een wildrooster. 

In dit gebied lopen Schotse Hooglanders ter begrazing van de heide. Deze dieren doen niets zolang u 

maar niet te dicht bij hen In de buurt komt. Dus even wat afstand bewaren. Hetzelfde geldt voor het 

terrein bij het Zwarte Gat. 

21. Bij het wildrooster verlaat u het heideveld en slaat rechtsaf om even later links en direct 
daarna weer rechts het asfaltweggetje - voor een woning - op te gaan.  
 

22. Neem na huisnummer 13/13a linksaf het smalle bospad op en loop dit af tot het water.  
 

23. Ga rechtsaf, met het water aan uw linkerkant en steek links de dam over. Loop naar rechts 
en volg het pad, dat overgaat in een klinkerweg. Volg deze klinkerweg tot het fietspad met 
voorrangsweg.  
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24. Steek voorzichtig over en volg de zandweg. Ga even verderop rechtsaf over de dam en 
vervolg de route aan de rechterkant van de waterlossing tot u bij een brede zandweg komt.  
 

25. Wandel naar rechts en volg deze zandweg tot de kruising met een asfaltweggetje. Sla linksaf 
en loop deze weg af tot het eind bij het bord Het Zwarte Gat. U gaat daar linksaf. 

Het Zwarte Gat is een veenmeertje in een gebied zoals vroeger de veengebieden in Drenthe er 

uitgezien moeten hebben. Het meertje dankt zijn naam aan de kleur van het water: zwart. 

26. Ga na circa 150m rechtsaf over het wildrooster. U betreedt het natuurgebied Het Zwarte Gat.  
 

27. Loop voor het veenmeertje naar rechts en volg de paaltjes met de paarse kop. Waar de 
tweede markering, halverwege de route langs het meertje, naar links gaat, wandelt u 
rechtdoor over het gras tot de afrastering van het weiland. Neem de overstap en steek 
diagonaal het open veld over.  
 

28. Verlaat het open veld, via een overstap. U gaat rechtsaf en loopt vervolgens rechtdoor langs 
de rechterzijde van de waterlossing tot de dam.   
 

29. Ga over de dam en vervolg de oever tot op de klinkerweg (toegangspad landhuis). Wandel 
naar rechts en loop al snel (bij het bordje 'opengesteld') links het bospaadje in.  
 

30. Blijf daarna het pad rechtsaf langs de sloot volgen. U komt uit bij een vijvertje. Vervolg het 
pad links om dit vijvertje en buig daarna met de bocht mee naar linksaf.  

Bij deze waterpartijen kunt u verschillende wilde planten zien bloeien waaronder orchideeën.  

31. Het pad slingert tussen enkele vijvertjes door en loopt daarna rechtdoor over een dam naar 
een splitsing voor een verhard pad. Neem op deze splitsing het rechter pad en steek erna het 
verharde pad over; u gaat rechtdoor het graspad op. 
 

Langs dit pad ziet u rechts een hoge paal met een kast erop. Deze kast is de broedplaats voor een 

torenvalk. 

32.  Wandel het graspad af tot aan de asfaltweg (hier staat een picknickbank). U verlaat nu het 
Landgoed Linde. 

Het Landgoed is een particulier initiatief dat gesteund wordt door de provincie Drenthe. De 

landhuizen die op dit landgoed staan, zijn gebouwd in het kader van de toen geldende 

landgoedregeling. 

33. Sla linksaf en ga vlak hierna rechtsaf, langs de dikke keien, het graspad op. Neem bij het 
bordje opengesteld Landgoed Linde het pad rechtsaf. Loop dit pad af tot aan de sloot. Hier 
slaat u rechtsaf. Het paadje buigt direct naar links en u vervolgt de route over het ecoduct 
(onderdeel van de brede ecologische zone). 
 

34.  Onderaan de afdaling van het ecoduct voert het pad linksaf terug langs een sloot richting de 
autoweg (N48). U blijft dit pad ongeveer 100m volgen langs de afrastering (naast de N48) tot 
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een dikke eik.  
 

35. Wandel rechtsaf het bos in en volg dit smalle pad tot een ijzeren hek. Loop rechtsaf langs het 
gaas en ga daarna linksaf het brede zandpad op.  
 

36. Voor het bosje slaat u linksaf. U loopt tot een hek met een bord Verboden toegang. Sla 
rechtsaf en volg dit pad langs de akker tot de asfaltweg. Deze (drukke) weg steekt u over. 

Voor een kop koffie of iets dergelijks slaat u hier rechtsaf en na ongeveer 100m bent u bij 

Bluitenherberg Ter Linde. Keer na uw bezoek terug naar de esbosjes. 

37. U vervolgt de route (langs het bord Esbosjes Zuidwolde) via het bospad rechtdoor het bos in. 
Het pad komt uit op een verhard pad bij een boerderij. Ga hier rechtsaf. Loop deze weg (die 
even later overgaat in een asfaltweggetje) af tot u aan uw linkerhand een sparrenbosje 
passeert.  
 

38. Sla aan het eind van dit bosje, vlak voor het weiland, linksaf het smalle bospaadje in. Wandel 
dit paadje langs de bosrand helemaal uit tot een eiken boswal. Vervolg de route via het 
smalle pad door deze boswal tot u bij een breed pad uitkomt. 

Bent u begonnen bij de Wemme in Zuidwolde dan loopt u dit brede pad uit tot een asfaltweggetje en hier 

gaat u links en na een betonnen trafo huisje neemt u het 1ste zand pad rechtsaf en u vervolgt de route bij 

punt 4. 

39. Hierna neemt u het 1ste pad links en u neemt op de volgende Y splitsing (voor eik met 
groene stip), de linker tak u kruist een brede zandweg en u vervolgt de route rechtdoor langs 
de rand van het weiland tot u bij een brede verharde zand weg komt en hier gaat u linksaf.  
 

40. Loop dit brede pad helemaal uit totdat deze overgaat in een asfaltweg, de Drochtzee en ga 
hier rechtdoor over een schouwpad langs een sloot. Aan het eind van dit schouwpad gaat u 
rechtsaf en u loopt Fort weer in.  
 

41. Neem de 1ste weg links de Jan Westerhuisstraat op. Aan het eind op kruising gaat u rechtdoor 
het jaagpad op. U loopt via het jaagpad terug naar de Snikke het begin en eind punt van deze 
route. 
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