12 km

B
Groene us

Wissels

Nr 358

Een serie rondwandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde busstation of -halte

Uffelte: Het Brandeveen, een Zweedse schone
U reist met de bus (of auto) naar halte "Dorpsstraat". Raadpleeg OVR-reisinfo!

Diep verscholen in de Uffelter bossen ligt het Brandeveen, een enorm ven van een uitzonderlijke schoonheid. Kuierend over
het ruim één kilometerlange kronkelpad daaromheen waant u zich rond een uitgestrekt Zweedse bosmeer, zo bijzonder is de
sfeer daar. Naar deze Zweedse schone wandelt u over landwegen door weids akkerland en over de bollende Noordes naar
het Westerzand, bestaande uit beboste stuifzanden en een enkel veentje. De terugweg gaat door de prachtige bossen van
het Oosterzand en over enkele graspaden langs tochten. Mochten de graspaden langs die watergangen erg ruig zijn, er is
in een alternatief voorzien. Op de horeca van Uffelte na komt u onderweg niets meer tegen. Bekijk de fotoreportage
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!
Genoemde afstanden zijn bij benadering

1. Loop vanaf de grote vaartbrug Uffelte in
(Dorpsstraat) en blijf deze weg volgen. Bij
huisnr 24 RD (nog steeds Dorpsstraat, wat
verderop maakt u een klein rondje door Uffelte en komt langs een prachtige vijver, u
kunt dit rondje overslaan door de volgende
richtingveranderingen te negeren en de
Dorpsstraat te blijven volgen, lees dan verder bij *). 50m daarna kruispunt (met stenen) LA (Vijverlaan) en blijf deze weg volgen. Aan het einde, voor de sirene RA en op
de 4-sprong bij het betonnen elektrahuisje
ook RA (Wilgenstraat met aan de rechterkant een wandelpad). Na huisnr 16 maakt
dit pad een linkerbocht, wandelt u langs een
vijver rechts van u en blijf daarlangs. Aan
het einde bij lantaarnpaal 28 (hoek speelplek) LA en op het kruisinkje bij 27 RD. Na
24 en 23 bent u weer op de Dorpsstraat en
gaat daarop LA. * Kruispunt bij Aw18035 RD
en na de herberg, dus tegenover huisnr 46
RA (Dwarsweg). Aan het einde LA; een
landweg met fietsstrook. Aan het einde, na
boerderijtje 7 op het klinkerwegje RA en u
loopt Uffelte uit. Na bijna 1km een klinkerwegje naar rechts negeren. 200m daarna in
de flauwe rechterbocht LA;
eenzelfde klinkerwegje. Op
het 1e kruispunt RA; landweg
+ fietspad, verderop door bos.
2. Aan het einde bij Ap63461
LA; brede zandweg+fietspad.
In de linkerbocht (waar het
zand breed is en het fietspad
een knikje maakt) RA, na 5m
LA (zandpad), in de flauwe
linkerbocht RA en een klaphekje door. Loop dit paadje
van 500m over vergraste heideveldjes helemaal uit; onderweg in een bosje op een kruisinkje RD. Aan het einde op
de kruising na de slagboom
RD het bos in; een bosweg
met wat flauwe bochten.
Een linker- en rechter bosweg
negerend na zo'n 500m op de
6-sprong op het 2e! pad LA
(mogelijk ziet u links op een
berk een geel/rood-kruis); na
wat heuveltjes gepasseerd te
hebben raakt deze bosweg
begroeid met naaldboompjes
en wordt dan een voetspoor.
Aan het einde op de bosweg
RA en blijf deze (onderweg

zijpaden negerend) volgen. Na een klaphekje ziet u links van u een ven. Kort daarna, op
het (fiets)padenkruisinkje het 2e paadje LA
en daarna RD, dus verder gaan over het
graspad aan de rechterkant het ven. Na zo'n
100m op het 1e pad RA, dit daalt een donker
stukje bos in met na 50m een fietspadkruisinkje waarop u RD gaat. Onderweg een
rechterzijpad negeren. Na 300m op de kruising met een knikje RD; u loopt dan langs
een hoog lariksbos links van u.

20m voor het enorme ven (onze Zweedse
schone) LA. Loop dit werkelijk schitterende
kronkelpad van een dikke km met de klok
mee om het ven helemaal uit; voor onderweg even de volgende 2 zinnen uitlezen.
1 Ongeveer halverwege passeert u waarschijnlijk weer zo’n NM-bordje, blijf daar
langs het ven. 2 Bijna aan het einde gaan er
twee paadjes naar rechts richting ven, loopt
u daar per ongeluk in: ze lopen dood bij het
ven waar u dan een prachtig uitzicht over
heeft. Kort na die rechterpaadjes op een Tkruisinkje LA, u ziet spoedig de achterkant
van weer een NM-bordje en gaat daarna
verder over een brede, wat diepliggende
bosweg. Op de kruising (met infopaneeltje)
RD en het trapje op; verderop ziet u dan het
hek al waar u het klaphekje doorgaat en een
grasland RD oversteekt naar het volgende
klaphekje bij de bosrand.

4. Daarna RD door een stukje hoog naaldbos. Daaruit komend kruising (met zanderi3. Aan het einde, strak voor het donkere
ge bosweg) RD en al na 20m op de Y links
naaldbos RA. 50m na de flauwe rechteraanhouden; een grassige bosweg met in het
bocht op het 1e pad LA. Na wederom 50m
begin een enkele hobbel. Aan het einde RA;
op een vage schuine kruising (misschien
zanderige bosweg met flauwe linkerbocht.
ziet u deze niet eens) RD; het pad wordt
Kort na die bocht LA; brede bosrandweg. Na
smaller, gaat wat stijgen en u passeert NM100m kruising RD; dezelfde bosrandweg, nu
bordje Holtingerveld / Brandeveen.
met rechts een breed asfaltfietspad. Na
100m op de 1e landweg RA.
Na wederom 100m, op de
Uw ervaring met deze
kruising met een watergang
wandeling middels een
reactie op wandelzoekpaLA over het linker- of rechtergina.nl of een mailtje aan
graspad langs die watergang
info@wandeleninbeeld.nl
wordt door wandelaars
(zijn die graspaden aan het
bijzonder op prijs gesteld!
einde van de zomer u te ruig:
volg de landweg, na 100m
LA, loop die landweg (met
een flink eind verderop een
rechterbocht) helemaal uit en
lees verder bij *). U bent één
van de graspaden opgegaan:
onderweg de veekeringen
(een schrikdraad met handvat) niet alleen openen maar
ook sluiten! Na 500m bij de
watergangen-T-kruising RA.
Bij de brede dam NIET verdergaan langs het water maar
RA (korte brede landweg) en
daarna RD; ook een landweg.
* Aan het einde op de klinkerweg LA. Op de 1e klinkerweg
RA (Schapelsteeg). Na een
kilometertje LA (Dorpsstraat)
naar de brug over Drentse
Hoofdvaart. Daar is links de
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Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

