
 

 
 

Wandelroute Langs de Westerborkerstroom 

 

Deze route is ontwikkeld door Landgoed het Timmerholt in samenwerking met 

RouteBureau Nederland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Landgoed Het Timmerholt, Gagelmaat 4 in Westerbork 

Afstand: 7 km; de route is op twee punten in te korten tot 3 km of 4 km. 

 

In de buurt van Westerbork en Orvelte ontspringt de Westerborkerstroom, ook wel Oude Vaart 

genoemd. Je vertrekt vanaf Landgoed Het Timmerholt en loopt eerst een klein stukje langs 

het Oranjekanaal. Je buigt al snel af en bevindt je dan direct in het beekdal van de 

Westerborkerstroom. Je volgt het beekdal, o.a. over een aantal onverharde paden en keert via 

de andere zijde van het beekdal weer terug naar Landgoed Het Timmerholt. Onderweg kom je 

langs diverse picknickbanken. 

 

 Alternatief voor struiners

In natuurgebied De Westerborkerstroom mag sinds kort vrij worden gewandeld. Wie houdt van 

lekker struinen door het landschap kan gedeeltelijk een alternatieve route volgen (zie 

routebeschrijving). 

 

 (RA=rechtsaf, LA=linksaf, RD=rechtdoor, P=paddenstoel) Routebeschrijving

1) Loop vanaf de hoofdingang van Landgoed Het Timmerholt het park over. Houd de receptie 

en het speelkasteel aan je linkerhand, steek de visvijver over en ga op de T-splitsing RA. 

2) Na ongeveer 100 meter ga je LA, door een hek en over een brug en verlaat je het park. 

 

Begin alternatieve route: Wie van struinen door het landschap houdt kan hier direct de 

alternatieve route oppakken. Na de brug sla je direct LA en loop je over de onverharde oever 

van de Westerborkerstroom. Volg de route langs de Westerborkerstroom. Bij punt (7) pik je de 

routebeschrijving weer op. 

 

3) Aangekomen bij het Oranjekanaal (zie A) sla je LA. 

4) Na ca. 150 meter ga je mee met de bocht naar links. Bij P24820 volg je het fietspad tussen 

de bomen door richting Westerbork. 

5) Bijna aan het eind van dit pad kom je bij P24821, ga daar RD richting Zwiggelte. Na ca. 50 

meter bij P24822 LA het zandpad op (J.P. van Rossumweg). 

6) Na ca. 200 meter neem je het pad haaks naar links dat tussen de bosrand en de sloot loopt. 

Aan het eind RA het verharde pad weer op. 

 



 

Wie in alle rust wil genieten en bijkomen, gaat op het verharde pad eerst even LA en na ca. 50 

meter weer LA. Dit is een smal pad tussen de bomen door dat naar een picknickbank loopt. De 

picknickbank staat midden tussen het groen aan een vijvertje. Je waant je even in een andere 

wereld. Keer weer terug naar het fietspad en ga daar RA. 

 

7) Volg het pad langs de Westerborkerstroom (zie B) tot aan de brug. 

 

Hier eindigt de alternatieve route die bij punt (2) begon. Je passeert een hek (goed sluiten!) 

en verlaat het opengestelde natuurgebied langs de Westerborkerstroom. 

 

8) Dit is de eerste mogelijkheid om de route in te korten. Voor de korte route van 3 km steek 

je de brug over en ga je LA, terug naar Landgoed het Timmerholt (zie punt 15). Voor een 

langere route (4 of 7 km) volg je het fietspad met knik naar rechts en weer naar links aan deze 

zijde van de Westerborkerstroom. 

9) Deze weg heet Oostervenen. Waar Oostervenen een scherpe bocht naar rechts maakt, loop 

je RD het onverharde pad op. 

10) Neem het eerste pad rechts, nog steeds onverhard. Je volgt het pad met aan je 

rechterhand de akkers tot aan de drukke verkeersweg. Deze steek je over en slaat LA. 

11) Volg het fietspad langs de verkeersweg en steek de Westerborkerstroom over. Neem na de 

brug het pad aan je rechterhand, gemarkeerd met het zeshoekige bordje 'Wandelroute 

Westerbork-Zwiggelte'. Je loopt langs een picknickplaats en komt kort daarna weer bij de 

verkeersweg uit. 

12) Op de eerstvolgende kruising sla je LA, de Schreursmaat. 

13) Volg de Schreursmaat tot aan het picknickbankje in de berm aan je linkerhand, bij een 

meander in de Westerborkerstroom. Daar ga je LA langs de meander tot aan de oever van de 

Westerborkerstroom. Je slaat RA en volgt het graspad langs de oever. 

14) Volg het onverharde pad langs de oever tot aan het bruggetje bij de stuw. Daar pik je het 

verharde pad weer op (blijf aan dezelfde zijde van het water). 

15) Nu het pad langs de Westerborkerstroom alsmaar volgen tot je weer bij het beginpunt 

komt. Doorlopen tot aan de straat (Gagelmaat) en LA naar de hoofdingang van Landgoed Het 

Timmerholt. 

15 alternatief) Wie het fietspad wil vermijden slaat na ca. 50 meter RA en direct LA. Dit is een 

onverhard graspad langs de velden parallel aan het fietspad. Dit loopt prettig, maar het nadeel 

is dat je nu een minder mooi uitzicht hebt op de Westerborkerstroom. 

 

 Bezienswaardigheden onderweg

A) Het Oranjekanaal werd in de 19e eeuw aangelegd vanwege de veenontginningen in het 

zuidoosten van Drenthe. Via het kanaal kon de afgegraven turf worden afgevoerd. Het kanaal 

heette oorspronkelijk Middenkanaal, maar toen in 1854 het eerste deel af was, werd de naam 

als eerbetoon aan koning Willem III gewijzigd in Oranjekanaal. Vanaf 1976 heeft het kanaal 

geen functie meer voor de scheepvaart. 

B) De Westerborkerstroom wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is onderdeel van 

natuurgebied Hart van Drenthe. Zoals bij veel beken en riviertjes zijn tijdens de ruilverkaveling 

in de vorige eeuw veel natuurlijke meanders verloren gegaan. Gelukkig heeft Staatsbosbeheer 

dit voor een deel hersteld, wat de wandeling door dit oude beekdal heel boeiend maakt. Sinds 

kort zijn de oevers van de Westerborkerstroom voor een groot deel vrij toegankelijk voor 



 

wandelaars. Je kunt er dus lekker rondstruinen en genieten van de bijzondere natuur. 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

