
 01 
Loop vanaf de parkeerplaats op de Brink naar het 
restaurant en zalencentrum Winsinghhof. Ga langs de 
Winsinghhof rechts het verharde voetpad op. Volg het 
verharde voetpad vlak achter het gebouw linksaf. Ga 
rechtsaf door een fraaie laan richting het zuiden en laat 
de Havezate links liggen. Aan deze laan staan 
eeuwenoude eiken en beuken.

Havezate is een ander woord voor hofstede. Het zijn 
dikwijls versterkte boerderijen met een gracht er 
omheen. Ze stammen uit de Middeleeuwen. Het 
bezit van een havezate was een voorwaarde om lid te 
worden van het ridderschap. Aan zo’n havezate of 
landgoed waren rechten verbonden. Bijvoorbeeld het 
recht op hout. Toch wogen de baten van de rechten 
niet op tegen de kosten van onderhoud. Daarom zijn 
de meeste havezates van Drenthe verdwenen. 

Het Mensingebos is een aanzienlijk landgoed. 
Bijzonder zijn de brede lanen, omzoomd door 
soms zeer oude eiken, beuken en linden. Het bos is 
aangeplant op voormalige heidevelden. 

 02 
Ga aan het eind van de laan linksaf, daarna eerste pad 
rechtsaf de volgende laan in. Aan het einde van de laan 
rechtsaf, direct links en opnieuw rechtsaf. 
Sla aan het eind voor het kanaaltje linksaf, daarna 

eerste pad linksaf (ruiterpad).

Het grootste gedeelte van het bos is in 
eigendom van Staatsbosbeheer. Daarom 
is het bos nu vrij toegankelijk. Tijdens 
een storm in 1972 waaiden veel bomen 
om. 

Deze gebeurtenis wakkerde de discussie 
over dode bomen in het bos aan. Dode 

bomen blijven nu liggen, want dood hout 
hoort bij natuurlijk bosbeheer. Het klinkt 

ongeloofwaardig, maar het is beslist waar: dood 
hout leeft.

 03 
Ga op de kruising rechtsaf, daarna 
eerste pad rechtsaf. Aan het einde 
van het pad ligt een grote plas. 
Voor het water linksaf en volg het 
pad. Vervolgens het eerste brede 
pad rechtsaf, voor het kanaaltje 
linksaf.

Dit stukje hei behoorde eens tot weids uitgestrekte 
heidevelden, het Moltmakersstuk. Molt betekent 
mout, een onmisbaar bestanddeel voor het brouwen 
van bier. De naam Moltmaker is vrij gewoon. 
Op dit veld groeien veel soorten planten. Dat 
komt door de verschillen in de bodem. Er zijn 
delen met zand, keileem en venige grond. Op 
het Moltmakersstuk staan onder andere kleine 
zonnedauw, klokjesgentiaan, beenbreek en liggende 
vleugeltjesbloem. Deze planten zijn te zien vanaf het 
voetpad.

 04 
Maak hier een keuze. Ga naar links en snijd dertig 
minuten af. Pak in dat geval de route weer op bij 
punt 7. Rechtsaf gaat over een ruiterpad, Daar kan het 
erg nat zijn, maar het is de moeite waard.
Ga voor het wildrooster rechtsaf, het kanaaltje over 
en rechtdoor, langs de hei. Aan het einde van het pad 
linksaf (over wildrooster) en volg de houtwal. 

 05 
Ga linksaf over het wildrooster. Blijf het brede pad 
volgen, dat over gaat in een asfaltweg en vervolgens in 
een onverharde weg.

 06 
Ga aan het einde van de weg linksaf, het bos weer in 
met het beekdal aan de rechterkant. Loop zo nu en 
dan naar zo’n fraai hek toe om van de vergezichten te 
genieten. Het uitzicht over dit dal is uniek.

De weg wordt smaller op de plaats waar het fietspad 
erbij komt. Hier ligt een dam die dwars over een 
stroet loopt. Een stroet is een natuurlijke laagte in 
het land, die het water van de hei of het veen afvoert 
naar de beek. Het veen is verdwenen en van de hei is 
nog een klein stukje over. Maar de stroet ligt er nog. 
Deze is al aardig aan het verlanden. Er groeien nu 
elzen en veenmos op. Stap er niet op, want het is daar 
gevaarlijk diep.

 07 
Ga rechtsaf de heide op en volg het schrikdraad aan 
de rechterkant. 

Houtwallen zijn smalle aarden wallen, die 
met bomen en struiken begroeid zijn. Aan de 
schaduwkant staan dikwijls varens: veel stekelvaren, 
maar ook eikvaren en soms de koningsvaren. Deze 
laatste is een beschermde soort die even lang en oud 
als een mens kan worden. 

 08 
Ga het wildrooster over en sla rechtsaf. Loop rechtdoor 
tot aan het betonnen fietspad. Ga hier linksaf. Neem 
na de parkeerplaats de eerste weg rechts, steek de 
voorrangsweg over.

 09 
Neem het eerste pad rechtsaf (ruiterpad) daarna het 
eerst volgende pad linksaf. Vervolgens rechtdoor.

Het is de moeite waard om even door te lopen. Dit is 
een mooi plekje omdat de houtwallen en weilanden op 
hun natuurlijke plaats liggen en ongeschonden zijn.

 10 
Neem bij de achtsprong het tweede pad rechtsaf. 
Aan het einde van het pad linksaf met de beek mee 
tot aan de vistrap. Ga hier linksaf, aan het eind links 
aanhouden daarna eerste pad rechtsaf. Loop rechtdoor 
tot aan de voorrangsweg.

 11 
Steek de voorrangsweg over en ga op het fietspad 
rechtsaf. Aan het einde van het fietspad linksaf, daarna 
het eerste pad rechtsaf.
Links ligt de Havezate, ga bij het informatiebord de 
parkeerplaats op steek deze over en volg het voetpad 
aan de linkerzijde van de weg, voorbij de kerk en de 
Winsinghhof naar de parkeerplaats op de Brink.

Wandelen in Roden

De route gaat langs de es van 
Een, dan volgen de weide- en 
madelanden, daarna de hei 
en stuifduinen en tenslotte 
oude velden en bossen. Deze 
wandeling laat de scherpe 
contrasten zien tussen het oude 
en het nieuwe landschap.

De route begint aan de 
achterkant van Buitengoed 
Drentse Vennen (bij 
ANWB-wegwijzer 68281)

lengte route 8 kilometer

startpunt achterkant van Buitengoed Drentse Vennen 

 (bij ANWB-wegwijzer 68281)

Routebeschrijving

Negen routes door het Noordenveld
route
7

Wandelen combineren met 
fietsen
Aan de fietstocht zijn 
gemakkelijk wandelingen te 
koppelen, maar worden niet 
apart beschreven. Ze staan 
wel in de tekst aangeduid als 
‘afstapmomenten’: dat zijn 
korte, leuke ommetjes om te 
variëren op het fietsen. Op 
de topografische kaart zijn ze 
aangegeven met een groene 
kleur. Verdwalen is vrijwel 
onmogelijk.

De uitstapjes zijn te allen tijde 
te maken; ook bijvoorbeeld 
na veel regen. Ze gaan over 
fietspaden, over schelpenpaden 
en over openbare wegen. 
Er is rekening gehouden met de 
verkeersveiligheid. 
Het startpunt kan op ieder 
willekeurig punt van de route 
liggen. Iedereen komt altijd 
weer bij het beginpunt terecht. 
Onderweg zijn bankjes en  
horecagelegenheden. Ze zijn 
in de tekst en op de kaarten 
aangegeven.

Infopanelen
Onderweg staan veel 
informatieborden. De inhoud 
hiervan is niet in deze routegids  
opgenomen. Ze bieden extra 
informatie.

Overige routes
Er zijn negen routes door het 
Noordenveld: 5 fietsroutes, 
3 wandelroutes en 1 roeiroute.
Informatie hierover is te  
verkrijgen bij de verschillende 
recreatiebedrijven.



Verklaring symbolen

Routepunt

Wandelen in Roden

START

Wandelen in Roden
lengte route 8 kilometer

startpunt achterkant van Buitengoed Drentse Vennen 
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Ongekend! 
Noordenveld... ... in 

Drenthe!
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