
 

 
 

Wandelroute Oude en nieuwe natuur in de Broekstreek 

 

Deze route wordt aangeboden door Hotel 'Het Witte Veen' 

 

          
 

Start- en eindpunt: Hotel 'Het Witte Veen', K. Brokweg 16 in Witteveen 

Afstand: 20 km; de route is in te korten tot 11 km. 

 

De Broekstreek is het gebied tussen Garminge, Balinge en Mantinge, ten westen van 

Witteveen. Een afwisselende wandeling over oude akkers en cultuurhistorische paden met een 

lange geschiedenis. Maar je loopt ook langs plekken waar nieuwe natuur wordt ontwikkeld, 

zoals bij het Oude Diep en het Mantingerveld. Onderweg kom je regelmatig informatieborden 

tegen die je meer vertellen over het prachtige decor waar je doorheen loopt. Houd er 

rekening mee dat je na je vertrek bij Hotel 'Het Witte Veen' geen horeca meer tegenkomt. 

 

Let op 

Een groot deel van deze route gaat over onverharde paden die soms nat en drassig kunnen zijn. 

Stevige wandelschoenen zijn daarom aan te bevelen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. De route start bij Hotel 'Het Witte Veen'. Verlaat het hotel en ga L. 

 

2. Na ca. 300 meter R de brug over. Na de brug direct L. 

 

3. Aan het eind van L. (zie A). 

 

4. Na ca. 800 meter L bij het bord van de Gasunie. 

 

5. Houd L aan en wandel over de grasstrook langs het hek van de aardgaslocatie (zie B). 

 

6. Volg het smalle pad (dat zo nu en dan wat overwoekerd is) tot je op een asfaltweg komt. 

 

7. Aan het eind van de asfaltweg R (bij de picknickbank). 

 

8. Na ca. 230 meter bij de ANWB-wegwijzer L aanhouden. 

 

9. Na ca. 170 meter L bij het informatiebord over het Schoolpad. 



 

10. Aan het eind vóór de sloot L en na ca. 50 meter direct weer R. 

 

11. Aan het eind van het onverharde pad R de klinkerweg op. 

 

12. Je wandelt Mantinge binnen. Houd op de driesprong R aan (De Palts). 

 

 

 

 

 

 

 

13. Aan het eind schuin de weg oversteken. Loop tussen de twee betonnen palen het 

onverharde pad op. 

 

14. Aan het eind bij de brug L de asfaltweg op. 

 

15. Na ca. 200 meter op de splitsing met het informatiebord L aanhouden. 

 

16. Na ca. 1,7 km L langs de bosrand. Dit punt herken je aan een roodgele markering. 

 

17. Aan het eind de voorrangsweg oversteken. Loop over de grasstrook aan de linker zijde van 

de sloot. 

 

18. De sloot blijven volgen een bij de asfaltweg R. 

 

19. Neem de eerste weg L (bij de picknickbank). 

 

20. Neem de eerste weg L. 

 

21. Na ca. 350 meter passeer je een beek. Ga direct na de beek L over de grasstrook. 

 

22. Volg de beek (zie C) tot aan de voorrangsweg. 

 

23. Steek de voorrangsweg over en loop rechtdoor het onverharde pad op. 

 

24. Na ca. 150 meter L en direct na de bomenstrook R langs de akker (bij het bordje 

'Opengesteld voor wandelaars'). 

 

25. Aan het eind vóór de sloot L. Na ca. 70 meter vóór de beek (het Oude Diep) R. 

 

26 Bij de asfaltweg R. 

 

27. Volg de weg tot je aankomt op de driesprong Wijsterseweg/Veentiesakkers/Ekkelkampen 

(bij de zwerfkei). Houd daar R aan (Veentiesakkers). 

 

Verkorte route van 11 km 

12a. Je wandelt Mantinge binnen. Houd op de driesprong L aan. 

12b. Na ca. 100 meter op de driesprong L aanhouden (Veentiesakkers). 

12c. Lees verder bij punt 28. 



 

28. Volg de roodgele markeringen. Na ca. 1,4 km wandel je langs een parkeerplaats aan je 

rechterhand. Ga vóór de bosrand L over het rooster tussen twee houten palen door. Je wandelt 

hier het Mantingerzand binnen (zie D). 

 

29. Volg de wit gemarkeerde route door het Mantingerzand. Let op: je volgt deze route tegen 

de officiële looprichting in. 

 

30. Volg de witte markeringen tot je aankomt bij de parkeerplaats. Ga R op het fietspad langs 

de weg. 

 

31. Neem de eerste weg L. 

 

32. Neem de eerste weg L (Brokweg). 

 

33. Na ca. 1,7 km ligt Hotel Het Witte Veen aan je linkerhand. Je bent weer terug bij het 

startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Witteveen 

Je loopt door Witteveen, het jongste dorp van Drenthe, dat in 1924 werd gesticht toen een 

groot stuk woeste grond werd aangekocht door ontginningsmaatschappij NV Het Lantschap 

Drenthe. Dwars door de woestenij werden twee wegen aangelegd waarlangs stenen 

arbeiderswoningen verrezen. Bij elke woning hoorde een klein stukje grond waarop iets kon 

worden verbouwd. Elke woning bood onderdak aan een aantal 'kostgangers', maar ook per bus 

werden dagelijks arbeiders aangevoerd om het gebied te ontginnen. Het werk was zwaar en er 

moest zes dagen per week van zeven tot vijf worden gewerkt. Toch was het voor de vele 

arbeiders een manier om uit de grote armoede te komen die er toen heerste. Zeker omdat de 

arbeiders, nadat de woeste grond was ontgonnen, de kans kregen om een eigen stuk grond te 

pachten en een leven als zelfstandig boer op te bouwen. Witteveen ontwikkelde zich zo door 

de jaren heen tot een volwaardig dorp. 

 

B. Aardgaslocatie 

Je loopt langs één van de vele locaties in Drenthe waar aardgas wordt gewonnen. In de jaren 

'40 van de vorige eeuw werden door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) in Drenthe de 

eerste gasvelden van Nederland gevonden. Coevorden werd al in 1951 op aardgas aangesloten, 

maar levering aan heel Nederland was nog niet mogelijk. Dit veranderde toen in 1959 de 

aardgasbel in het Groningse Slochteren werd aangetroffen. 

 

C. Oude Diep 

Je wandelt langs het Oude Diep. Dit was ooit een slingerende beek die vanaf de 'Drentse 

Hooglanden' richting Hoogeveen stroomde, maar door ontwikkelingen in de landbouw was er 

uiteindelijk niet meer van over dan een rechte sloot. Gelukkig is hier vanaf de jaren '90 van de 

vorige eeuw verandering in gekomen. Stukje voor stukje hebben verschillende organisaties, 

waaronder het Drentse Landschap, gewerkt aan het herstellen van de oude loop waardoor 

landschap en natuur weer een kans hebben gekregen. 



 

 

D. Mantingerveld 

In het Mantingerveld vind je stuifzanden, jeneverbesstruiken, eikenbos, heide en vennen. 

Vanaf 1992 werkt Natuurmonumenten aan het versterken van dit prachtige gebied dat door 

versnippering uiteen dreigde te vallen. Planten en dieren kunnen zich nu weer beter 

ontwikkelen en ook voor wandelaars is er veel verbeterd.  

 

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/

