
 Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa 6 km
1  Start

• De wandelroute start bij de 
informatiezuil, aan de andere kant 
van de kruising.

• We starten de wandelroute op de 
historische brink van Zeegse. Op de 
informatiezuil is informatie over de 
regio te vinden.

2  Zandrivier
• We slaan twee keer links af, vlak 

achter elkaar en meteen daarna op de 
Y-splitsing rechtsaf. 

• We volgen een eeuwenoude weg, de 
schapedrift waar de schapen tot in 
begin vorige eeuw naar de hei werden 
gedreven.

3  Schapedrift
• Volg dit bospad rechtdoor.
• Langs de schapedrift zien we 

strubben. Die zijn ontstaan door het 
aanvreten van jonge uitlopers door 
schapen. De meerdere stammen zijn 
gegroeid uit een enkele boomwortel, 
een strub.

4  Bospaadje
• Sla vlak voor de asfaltweg het 

bospaadje links in. En meteen daarna 
het eerst pad weer links.

• We lopen nu langs de bosrand. De 
laagte in de hei aan de zuidkant is een 
zanduitblazing.

5  Karresporen
• Steek fietspad over en loop rechtdoor, 

over het veerooster, het gebied van 
Staatsbosbeheer in. 

• Buig na ca 50 mtr met pad mee naar 
links.

• Dit deel van de hei heeft vele 
middeleeuwse karrensporen die laten 
zien dat hier een verbindingsweg 
heeft gelopen tussen Assen en 
Groningen, waarlangs de 
boerenkarren en postkoetsen zich 
verplaatsten.

6  Grafheuvel
• Volg het zandpad naar links
• Aan de rechterzijde ligt een grafheuvel 

uit de bronstijd van Trechterbeker-
cultuur. Als je richting Oudemolen 
kijkt, kun je er nog een aantal zien.

7  Jeneverbessen
• Loop ná het veerooster, op de 

splitsing rechtdoor het bos in, richting 
de Koeweg. 

8  Koeweg
• Neem op de Koeweg de breede 

zandweg rechtsaf richting de 
picnictafel.

9  Picnictafel
• Sla bij de picnictafel linksaf aan en 

blijf dit zandpad volgen. 
• We vervolgen onze wandeltocht met 

een mooi uitzicht over de hooilanden 
langs het Schipborgsche Diep.
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10  Stuifduinen
• Aan de overkant zien we één van de 

hoogste stuifduinen van Drenthe, de 12 
meter hoge Kymmelsberg in Schipborg. 
De Kymmelsberg is ontstaan in de 17de 
eeuw door het vele verkeer over de 
onverharde wegen, waardoor 
stuifzandheuvels ontstonden.

11  Bult
• Het pad maakt eerst een scherpe bocht 

naar links en meteen daarna naar rechts. 
• In deze  bocht naar rechts gaat u linksaf 

de bult op. 

12  Kronkelend pad
• Bovenop de bult slaat u linksaf, volg het 

kronkelende pad langs het Siepelveen. 
• Houdt telkens het water aan de 

rechterhand.

13  Siepelveen
• Op kruising van paden eerst rechtdoor en 

daarna rechts aanhouden. 
• Het Siepelveen is begroeid met 

gagelstruweel. In het voorjaar kleurt de 
gagel oranjebruin. Gagel werd gebruikt als 
lekker ruikend kruid in linnenkasten. Het 
werd ook gebruikt als bestanddeel van de 
gruit, een grondstof bij de bierbereiding. 
Gagel werd later vervangen door hop. 
Daarnaast is de zandverstuiving langs het 
Siepelveen een fraai Drents landschap, 
met eeuwenoude zandduinen.

14  Jeneverbessen
• Nog een klein eindje rechtdoor en op de 

weg aangekomen slaat u linksaf. 
• Op deze plek bevindt zich één 
• van de markantste bomen (struiken) van 

Drenthe, de oeroude jeneverbes.
•  De bessen worden gebruikt bij de 

bereiding van sterke drank en in 
gerechten als zuurkool.

15  Beenbreek
• Tegen de zomer bloeit, aan de rand van 

het Siepelveen, de Beenbreek. Deze 
zeldzame lelieachtige plant heeft 
heldergele bloemen die een tros vormen. 
Lang dacht men dat deze plant 
botbreuken bij schapen veroorzaakte, 
echter de oorzaak was de kalkarme grond. 
Daarom heet de plant beenbreek. De 
wortel van het plantje heeft de vorm van 
een ui (in Drents siepel genoemd). 
Waarschijnlijk ontleent het Siepelveen 
hieraan zijn naam.

16  Terug naar het startpunt
• Deze weg rechtdoor volgen en u komt 

weer uit op de brink. Na een wandeling 
door bossen, oude wegen, over de hei, 
langs beken en het Siepelveen, zijn we 
weer aangekomen op de brink van 
Zeegse.


