
WANDELROUTE “PELGRIMAGE IN HET VEEN” Schoonebeek-Weiteveen-Zwartemeer

Beginpunt: Schoonebeek, café Dorgelo, Europaweg 93,7761 AB Schoonebeek
Bereikbaar met ov: bus 94 vanaf station Coevorden, halte Europaweg 94

Eindpunt: Zwartemeer, bushalte Brug Santing. U kunt vanaf deze halte
- hetzij terugkeren naar Schoonebeek met bus 93 tot Klazienaveen, en

daar, met ruime overstaptijd, overstappen op bus 94 naar
Schoonebeek, halte Europaweg 94.

- hetzij bus 93 nemen tot het eindpunt Station Emmen; voor
treinreizigers is dat de handigste reisroute

Raadpleegt u vooral de ov-reisinformatie op 9292.nl of via 0900-9292

Lengte wandeling: 21,7 km (maar wat zegt dat een bedevaartganger?).

Een verkorting van de route tot 10 km is mogelijk. Neemt u dan in Weiteveen
op de halte De Singel (aan de Zuidersloot, bij de Coop en de cafetaria) bus
94 terug naar Coevorden. U mist dan wel het mooiste deel over het veen.

Bijzonderheden: de wandelroute maakt, afgezien van de eerste en laatste
kilometers, grotendeels gebruik van de Lange Afstandswandelpaden (LAW), te
herkennen aan markeringen met rood-wit schildje. Waar hiervan afgeweken
wordt, wordt dit in de tekst aangegeven.

ROUTEBESCHRIJVING

• Tegenover café Dorgelo de Norbruislaan inslaan (fraaie eikenlaan).

• Op de 2e kruising rechtsaf (Middendorp, verderop Prinsenhofweg).

• Aan het eind van de weg rechtsaf.

• Eerste verharde weg linksaf (Oostersebos).
Een vriendelijke, Saksische nederzetting met kleinschalige
boerderijen. Opvallend is het mooie vlechtwerk op veel huizen.

• Kort voor huisnummer 19 linksaf een graspad in, gemarkeerd door
Staatsbosbeheer-bordje. U loopt het veen in.

• Aan het eind van het pad, op een asfaltweg, rechtsaf.

• Na 200 meter linksaf een pad in met opnieuw een bordje van
Staatsbosbeheer en rood-witte LAW-markering.
Dit pad voert langs veenbossen, met eikenhakhout en vooral berken die
het op deze zure bodem goed doen.

• Aan het eind van dit pad, op een asfaltweg, rechtsaf.

• Na 100 meter linksaf, en onmiddellijk daarna rechtsaf, over een
graspad, parallel aan een sloot en de asfaltweg

• Na 200 meter linksaf, over een graspad langs een sloot. Dit pad,
eigenlijk een landbouwweg waar wandelaars worden gedoogd,  voert
door het open Schoonebeekerveld, een ontgonnen veengebied.



• Aan het eind van het pad, na ruim 1 kilometer, rechtsaf.

• De route knikt na plm 200 meter naar links.

• Het pad komt uit op een klinkerweg langs een vaart, het
Dommerskanaal. Hier rechtsaf.
U passeert de oude turfstrooiselfabriek van Griendtsveen, met daarbij
een emplacement van smalspoorlijntjes. Die waren ooit in gebruik voor
het vervoer van bolster, de bovenste laag van de veengronden, die in
de fabriek werd verwerkt tot turfstrooisel. In het veen lag een groot
netwerk van deze spoortjes, en de oorspronkelijke wandelroute voerde
over het hoofdtracé van dit spoornetwerk, dat op een hoge dijk lag,
die u links in de verte nog kunt zien liggen. Helaas is het pad nu in
slechte staat, en tot verboden terrein verklaard… U wandelt dus
gewoon verder langs de weg, met het kanaal aan uw linkerhand. Voor
spoorliefhebbers is het Smalspoormuseum, links, een aanrader!

• Volg de weg langs het Dommerskanaal geruime tijd. U bereikt het dorp
Weiteveen. (De wandelroute wijkt nu af van de LAW-route.)

• Een drukke weg oversteken, en rechtdoor lopen, met nog steeds het
kanaal aan uw linkerhand. De weg gaat verderop over in een fietspad.

• Aan het eind van dit pad linksaf, na enkele tientallen meters
rechtsaf langs een drukke weg (Ingenieur Biewengaweg); onmiddellijk
daarna linksaf (Ambachtsweg), in de richting van de RK Begraafplaats.

Maar (sterk aanbevolen): wilt u nog een blik werpen op de kerk van
Onze Lieve Vrouwe Koningin van de Vrede (1919) en het vroegere
kloostergebouw, loopt u dan nog even door langs de Ingenieur
Biewengaweg, en sla dan rechtsaf de parallel lopende Zusterweg in.
Veel herinnert hier nog aan de actieve rol die de R.K.kerk speelde in
dit zeer geïsoleerde gebied, begin twintigste eeuw. Meer informatie
op de Wikipedia-pagina van Weiteveen.
Als u nog iets doorloopt over de Zusterweg, en op de volgende
kruising rechtsaf de Veltmanlaan inslaat, dan vindt u een Coop-
supermarkt en een cafetaria. Wie hier de wandeling wil beëindigen
vindt voorbij de Coop rechts, aan de Zuidersloot, de bushalte van bus
94 naar Coevorden.
Voor het vervolg van de route loopt u terug langs de Zusterweg en de
Ingenieur Biewengaweg, tot de hierboven genoemde splitsing met de
Ambachtsweg, die u inslaat in de richting van de RK Begraafplaats.

• De Ambachtsweg knikt naar rechts. Kort daarna linksaf slaan.
Dit is de oprijlaan van de RK Begraafplaats.

• Deze oprijlaan knikt naar rechts.
Voor u ligt de begraafplaats. Daar staat ook de kapel, die is gebouwd
naar aanleiding van het mirakel van Weiteveen. Uit de dorpskerk was
in 1925 een tabernakel gestolen, maar na een massale zoektocht werd
het teruggevonden in de berm van een veenweg, bedekt met
heideplaggen. Het staat nu prominent opgesteld in de kapel.



• De oprijlaan gaat, voorbij de toegang tot de begraafplaats, over in
een pad; u houdt dus de begraafplaats aan uw linkerhand.

• Voorbij de begraafplaats het eerste pad links inslaan, door een hek
(met rood-witte markering).

• Aan het eind van dit pad, voorbij een hek, rechtsaf over een nieuw
betonnen fietspad. (U volgt hier dus niet de rood-witte markering.)

• Kort daarna, waar het fietspad zich splitst, links aanhouden. U houdt
de Schaapskooi Bargerveld dus aan uw rechterhand.

• Dit betonnen fietspad drie kilometer blijven volgen, steeds rechtdoor
over de hei.

• Op een kruispunt, met rechtdoor een niet-verharde weg, gaat u
rechtdoor, langs grote veenplassen vol krijsende vogels.

• Op een T-kruising met een zandweg en naastliggend fietspad linksaf.
Deze weg loopt langs de Duitse grens.

• Nu deze weg bijna 3 kilometer blijven volgen, en zijpaden (ook die
met rood-witte markeringen) negeren.
U heeft mooie vergezichten over de afgegraven veengebieden aan de
Duitse kant. Duidelijk is te zien dat die enkele meters lager liggen
dan de niet-afgegraven heidevelden aan de Nederlandse kant. Ook ziet
u verderop dat er in Duitsland nog steeds turfwinning plaatsvindt.

• Na een kleine drie kilometer knikt de weg naar links.

• Aan het eind van de weg, op een geasfalteerde rotonde (hoofdtoegang
tot het natuurreservaat Bargerveen) slaat u rechtsaf.

• U bereikt een weg langs een vaart (Kamerlinghswijk). Hier begint het
dorp Zwartemeer.
Links ziet u de vervallen Antonius van Padua-kerk met zijn opvallende
rode dak. Het klokkentorentje op het dak moest enkele jaren geleden
om veiligheidsredenen gedemonteerd worden en staat nu in de kerk
opgesteld. Daar worden door een stichting nog steeds met enige
regelmaat diensten gehouden volgens de Klassieke Romeinse Ritus, ook
wel aangeduid als de Tridentijnse Liturgie. In de tuin vindt u zelfs
nog een Lourdesgrot. Deze plek, zo ver in de marge, heeft me diep
geraakt.
Meer informatie: st-antoniuskerk-zwartemeer.nl.
In de theetuin De Aole Pastorie, bij de kerk, kunt u hopelijk, nu
alle coronamaatregelen wat zijn versoepeld, een en ander laten
bezinken.

• Om weer terug te reizen naar het beginpunt Schoonebeek loopt u de
Kamerlinghswijk geheel af (nog 2 kilometer).

• Aan het eind van de Kamerlinghswijk linksaf langs het kanaal. Voorbij
de tweede brug is de bushalte “Brug Santing”, het eindpunt.


