in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

wandeling 1 - drenthe
start :

Station Assen (oostzijde)
21,3 km
eindpunt : Eext, bushalte Kerkstraat
ov - informatie : Vanuit Eext rijden bussen naar
Assen via het OV-knooppunt bij Gieten, reistijd
ca. 30 minuten
horeca : In Assen, Balloo, Rolde en Eext
afstand :

I.Wandel aan de oostzijde van het station van
Assen de Vredeveldseweg in, neem de eerste
weg LA, Buizerdstraat. Ga het Oosterpark in
en sla na de vijver RA, einde park RD Mezenlaan, later Roerdompstraat. Einde (kruising
Eibertstraat/Adelaarsweg) RD, voetpad. Kruising LA, meteen RA, dammetje over. LI aanh,
pad voor graftombe langs. Bruggetje over, LA
oprijlaan Landgoed Valkenstijn uitlopen.
II. Einde oprijlaan weg overst (Amelte), fp LA,
1e pad RA langs tennisbanen. Rolderhoofdweg
overst, pad RD volgen door Amelter Bos. Einde
RD woonwijk, RA Houtlaan. Einde RE aanh
(huisnrs. 95/113), volgen, later pad. Europaweg overst, volgen, fietspad overst. Einde pad,
aan bosrand, LA verhard fietspad (Van Den
Muizenberghpad), volgen.
III. PS 68886 RA, brug over, RE aanh, brug
over, Van den Muijzenberghpad, volgen.
Einde LA, klinkerpad naar Kampsheide, later
zandpad, volgen. Na 200 m. RA, hek door,
over veerooster, heide op. Pad volgen langs
grafheuvel. Op kruispunt bij meertje RA. Einde
hek door, over veerooster. Kruising bij infobord
RA, volgen, verhard pad overst, RD. Kruising
(bij betonnen paaltje ZD) LA, wandelpad, later
langs Tumulibos. Einde hek door, LA Tumuliboslaan naar Balloo, RE aanh.
IV. PS 21566 RA, Balloo. PS 63298 LA,
volgen. Einde (bij huisnr. 88) RA, later Balloërstraat. In Rolde Balloërstraat RD, LA Stationsstraat, einde LA Kerkbrink. LI aanh, hek
door, pad langs kerk, einde (bij begraafplaats)
LA. Einde RE, pad langs begraafplaats (voor
de hunebedden na begraafplaats even RA). Pad
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gedurende ruim 2,5 km volgen over voormalige
spoorlijn. (markering Pieterpad)
V. Op de kruising met Nijland (bij plaatsnaambord Anderen) RA. Einde PS 02927 LA,
onder viaduct N33 door en meteen RA langs
boerderij. Waar weg naar LI afbuigt RE aanh,
karrenspoor natuurgebied het Andersche Diep
in. Na ca. 1 km RA overstapje over prikkeldraad, door weiland (nog enkele overstapjes),
volgen naar de voorde in het Andersche Diep
(markering Pieterpad). Voorde oversteken, pad
volgen, na overstap pad LA. Einde Li aanh. op
verharde weg (Hoornse Bulten).
VI. Op Hoornse Bulten 1e pad LA (oranje
paaltjes), volgen. Bij fietspad LA, meteen LI
aanh, karrenspoor (oranje paaltjes). Einde LA,
meteen RA, volgen langs heideveld (oranje
paaltjes). Kruising RD. Pad steeds RD blijven
volgen (oranje paaltjes negeren als ze naar RE
afbuigen). Na perceel 25 (markering met witte
steen) fietspad overst en LA beukenlaan in. Na
ca. 300 meter boskruising oversteken en kort
daarna RA (markering nordic-walkingroute).
Pad volgen langs de (spaarzame) witte paaltjes.
Pad kronkelt nogal maar wijst zich vanzelf
door bos, langs infopaneel productiebos. Bij
witte paal aan bosrand (witte steen perceel 4)
RA, bosrand volgen. Na ca. 850 m. pad RA
bos in, volgen, RE aanh, witte paaltjes, langs
infopaneel Beukenbos, pad blijven volgen.
Einde bij stenen tafel RA, op verharde weg LA.
PS 03364 overst, LA, meteen RA, Stationsstraat
ri. Eext. (Hunebed D14 ligt rechts van de
weg). Volgen, onder provinciale weg door. In
Eext bij huisnr. 34 LA, zandpad. Volgen tot
Hunebed D13 (Trapgraf). Om hunebed heen,
RE aanh, zandpad, later klinkerweg. Einde RA,
Anderenseweg. Einde, PS 21571, LA Stationsstraat, volgen, RE aanh. 2e RA Brinkstraat,
volgen, einde LA Hoofdstraat. Einde LA Kerkstraat. Voor kerk RE aanh. en doorwandelen
tot bushalte.

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids
van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier:

www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening
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Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen.

