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Langs de rand van Hoogeveen is in 2008 een
nieuw natuurgebied aangelegd. Het gebied is
aangelegd om meerdere functies variërend
van recreatiegebied voor Hoogeveen,
waterretentie (ophouden van water),
helofytenfilter (groen filter om water te
zuiveren) en ecologische verbindingszone te
realiseren. Door het gebied zoekt het water
van het Oude Diep nu haar weg door een
nieuw aangelegde sterk slingerende loop.
Bij de oplevering heeft dit nieuw stukje
beekdal de naam Oude Kene gekregen.
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Informatie over de wandelroute
Lengte route 4 km.
Startpunt parkeerplaats aan de Kinholtsweg
bij de brug over het Oude Diep ten zuiden van
het dorp Fluitenberg.
Gps-coördinaten startpunt
N 52° 43’ 47” / O 06° 27’ 9”
Openbaar Vervoer
Halte parkeerplaats aan de Kinholtweg ten
zuiden van het dorp Fluitenberg. Zie
www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.
Begaanbaarheid
De paden zijn goed te belopen. Het onderlangs
passeren van het stuwtje aan het eind van de
zuidwestelijke lus (punt 6 in de route) vraagt
enige doortastende passen en kan niet bij
hoog water.
Honden zijn aangelijnd toegestaan.
Paaltjes met paarse koppen wijzen u de weg
door de Oude Kene.

Audiotour (7 min)
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Route Oude Kene
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BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Routebeschrijving Oude Kene
1 Vanaf de parkeerplaats neemt u de

kade in oostelijke richting. Vanaf de weg
gezien naar links.

2 Voorbij de oude houtwal kunt u even

bovenop de kijkheuvel klimmen.
Eventueel loopt u vandaar via de
stapstenen naar de overkant van het
Oude Diep.

3 Bij de A28 vervolgt u rechtsaf over de

brug de route.

4 Links van de kade beginnen de

rietvelden.

5 Steek de Kinholtweg over en vervolg de

route via de kade tussen het beekdal en
de spoorsloot.

6 Na het stuwtje neemt u rechtsaf de

kade terug naar de Kinholtweg.

7 Volg de Kinholtweg terug naar het

startpunt.
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1 Nieuwe meanders

Links van de kade ligt het in de jaren zestig
genormaliseerde Oude Diep, rechts de
meanders van het nieuwe Oude Diep.
Halverwege de jaren negentig begon Het
Drentse Landschap samen met Waterschap
Reest en Wieden, de betrokken gemeenten en
de Provincie met een groot natuurontwikkelingsproject dat het Oude Diep haar
natuurlijke karakter zoveel mogelijk terug
moest geven. Gestart werd met de middenloop
bij de dorpen Drijber en Pesse. Bij Hoogeveen
waren allerlei problemen. Een ervan was het
feit dat het oorspronkelijke Oude Diep onder
de huizen van de woonwijk De Weide
verdwenen is en de waterlossing op een plaats
terechtkwam die de toenmalige beleidsmakers
Meanders in het Oude Diep
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het beste paste. Een ander probleem waren de
uiteenlopende doelstellingen: het afvoeren van
overtollig regenwater en een recreatieve
functie voor de nabijgelegen woonwijken was
een wens van de gemeente, waterschap Reest
en Wieden moest hier een deel van de
wettelijk verplichte waterberging realiseren en
de provincie had het beekdal opgenomen in de
Ecologische Hoofdstructuur. Het Drentse
Landschap wilde in het kader van het
beekherstel een open beekdalsituatie waarbij
de beek in vrij verval haar gang mocht gaan.
Al deze voorwaarden bij elkaar resulteerden in
het gebied Oude Kene, zoals het er nu uitziet.
De loop van de beek is door het bochtenwerk
met 2,5 kilometer verlengd. De functie van de
oude stuw is overgenomen door drempels van
keitjes. In tijden van nood kan het gebied
tussen de kaden maar liefst 170.000 m3 water
opvangen. Een enorm filter van rietplanten
reinigt de overstort uit de Hoogeveense wijken
op natuurlijke wijze.

2 Uitkijkpunt

Bij de aanleg van de filterbekkens en het
verdiepen van het beekdal voor de waterberging is in totaal 130.000 m3 grond binnen
het gebied verplaatst. De grond is onder
andere gebruikt om de kijkheuvel aan te
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Keitjes voor vissen

leggen. Zeker de moeite waard om deze even
te beklimmen.

3 Keitjes voor de vissen

U bent hier op de plaats waar het Oude Diep
afgebogen wordt naar zijn nieuwe meanders.
Een bed van keitjes zorgt ervoor dat het peil
enigszins wordt opgestuwd om het water
beter in het beekdal te kunnen vasthouden.
Een serie ouderwetse stuwen maakten het
riviervisjes als winde, kopvoorn, serpeling en
rivierprik onmogelijk om in het voorjaar
hogerop in de beek paaiplekken op te zoeken.
De voorden van keitjes maken het gebied
bovenstrooms weer toegankelijk voor deze
vissen. Gebleken is dat ze, waar ze de kans
krijgen, snel van deze mogelijkheden
gebruikmaken.
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4 Natuurlijk filtreren

Als je het vervuilde water uit de overstort lang
genoeg door een rietveld laat stromen, zullen
de rietplantjes alle verontreinigende
voedingsstoffen aan het water onttrekken en
wordt het op natuurlijke wijze gezuiverd.
Zo’n aanpak heet een helofytenfilter. Hier ligt
het op dit moment grootste helofytenfilter van
Nederland met een wateroppervlak van zeven
hectare. Er zijn meer dan een half miljoen
rietstekken in aangeplant. Na een lange weg
door de rietvelden is het water zo schoon dat
het via de spoorsloot naar het Oude Diep kan
stromen. Met het maaien van het riet kun je de
voedingsstoffen afvoeren waarna het
rietmaaisel voor biomassa energie kan worden
gebruikt.
Winters riet
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Verderop langs de spoorsloot hoort u aan de
overkant van het spoor roeken kabaal maken
in hun hoge bomen. Vooral door hun massale
en lawaaierige aanwezigheid hebben roeken
een slechte naam en zijn ze in het verleden
dikwijls verjaagd en bestreden. Anders dan
kraaien zijn roeken geen eierrovers en eten
geen jonge vogels. Op hun menu staan
voornamelijk ongewervelde bodemdieren als
rupsen, aas en afval van de mens.
Roek

5 Weidsheid en beek met broekbos

Dit tweede gedeelte van Oude Kene is duidelijk
anders van aard dan het eerste stuk beekdal.
Daar ligt het accent op de weidsheid van het
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landschap, slechts hier en daar onderbroken
door een houtwalletje. Rond de beek zijn elzen
en wilgen geplant. Het is de bedoeling dat het
beekdal volgroeit met wilgenstruwelen en
elzenbroekbos.

6 Nieuw stuwtje

De functie van het betonnen stuwtje is het
afknijpen van de waterafvoer. Als het wateraanbod groot is, zal het water in het beekdal in
korte tijd snel stijgen. De vertragende werking
van het stuwtje zorgt voor overstroming van
het gebied waarna het water de dagen daarna
geleidelijk weer wegloopt. Voorbij het stuwtje
eindigt het nieuwe Oude Diep. Het genormaliseerde Oude Diep buigt onder de spoorweg
door en komt 4 kilometer verder in de
Hoogeveensche Vaart uit.
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7 Oude stuw

Links van de weg ligt in het rechtgetrokken
Oude Diep een ouderwetse stuw. Onderweg
langs het nieuwe diep hebt u gezien hoe daar
het hoogteverschil van ongeveer 1 meter op
een veel natuurlijker wijze geleidelijk wordt
opgevangen. Teruglopend naar het startpunt
heeft u rechts een goed overzicht over het
nieuwe gebied Oude Kene van het Oude Diep.
Het zag er kort na de aanleg kaal en leeg uit.
Nu is het gebied spontaan vol gegroeid met
soorten die van nature in de Drentse
beekdalen thuishoren en zullen de graslandjes
in het voorjaar geel kleuren van de bloemen.
Vistrap

11

De oerossen van het Oude Diep

Bij de graafwerkzaamheden zijn botten
gevonden die van oerossen en edelherten
blijken te zijn. Opmerkelijk aan de vondsten
was dat een aantal botten duidelijk sporen
vertoonde van hakken, snijden en knagen.
Op deze plek werden ook scherven aardewerk
gevonden die uit de vroege bronstijd, rond
2000 v.Chr., kunnen worden gedateerd.
Zouden dit de mensen geweest zijn die hier
een oeros hebben verorberd? Of hier in een
moeras in het beekdal offers brachten aan hun
goden? Onderzocht wordt of de botten uit
dezelfde tijd stammen als de scherven.
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Ontdek Drenthe met de Knapzakroutes!

Maak kennis met ruim 60 wandelingen door
het onbekende Drenthe. De Knapzakroutes zijn
zorgvuldig samengesteld met oog voor natuur
en cultuur. Voor informatie en bestellen kunt u
terecht in onze webwinkel.

Op zoek naar een natuurlijk cadeautje?
Kijk eens in onze webwinkel.

Ets Drents heideschaap van Han van Hagen
in de webwinkel.
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Vakantie bij Het Drentse Landschap?

Stichting Het Drentse Landschap
Postbus 83, 9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
Volg ons op:
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ONTWERP: SMARTMOBILETOUR.NL

Stichting Het Drentse Landschap heeft een
aantal prachtig gelegen vakantiewoningen in
of vlakbij natuurgebieden. Het zijn zéér
bijzondere woningen die herinneren aan het
Drenthe van weleer.
Wilt u meer weten? Kijk op
www.drentslandschap.nl/vakantiewoningen
of bel tijdens kantooruren (0592) 30 41 39.

