
WANDELROUTE 
Rondom Zeegse 
langs de 
Drentsche Aa

Welkom in Nationaal Park Drentsche Aa, 
neem de tijd het te ontdekken... 
Al eeuwenlang zoekt de Drentsche Aa 
kronkelend haar weg door het landschap. 
In dit uitzonderlijk gaaf gebleven gebied 
creëerden mensen gedurende duizenden 
jaren een grote rijkdom aan natuur.

Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa
Wandelroute 6 km circa 2 uur
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Wandelroute Zeegse

Start route 
Brink tegenover Grand Café Het Witte 
Huis, Schipborgerweg 7, 9483 PH Zeegse.
Routebeschrijving via Google maps.

Gps-coördinaten startpunt 
53.069102 N, 6.648448 E

Honden
Honden zijn aangelijnd toegestaan. 

Printen
Maak gebruik van de mogelijkheden van 
uw eigen printer. Zie Tips. 

Deze route werkt het beste op uw 
smartphone in Adobe Acrobat of ibooks.

Nationaal Park Drentsche Aa, 
Postbus 122, 9400 AC Assen
www.drentscheaa.nl
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https://goo.gl/maps/gFQX3MCJccdGa6H49
https://eindjeomindrenthe.nl/tips.html
http://www.drentscheaa.nl


Wandelroute rondom Zeegse

Tik op de oranje knoppen 
in de kaart voor meer 
informatie.

3BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 4.0).
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KAART

1  Loop langs de brink naar het zuiden
 (Schipborgerweg). 

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

Wandelroute rondom Zeegse

4



KAART

2  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  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.
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KAART

4  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  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.
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KAART

6  Aan de rechterzijde ligt een 
grafheuvel uit de bronstijd van 
Trechterbekercultuur. Als je richting 
Oudemolen kijkt, kun je er nog een 
aantal zien.

7  Loop na ná het veerooster, 
op de splitsing rechtdoor het bos in.
Richting de Koeweg. 
Op de hei staan jeneverbessen 
die wel 10 m hoog worden.
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KAART

8  Neem op de Koeweg de brede 
 zandweg rechtsaf richting de
 picnictafel.

9  Sla bij de picnictafel linksaf en 
 blijf dit zandpad volgen. 

We vervolgen onze wandeltocht 
met een mooi uitzicht over de hooi-
landen langs het Schipborgsche Diep.

10  Aan de overkant zien we één van
de hoogste stuifduinen van Drenthe, 
de 12 m hoge Kymmelsberg in 
Schipborg. De Kymmelsberg is 
ontstaan in de 17de eeuw door het vele 
verkeer over de onverharde wegen, 
waardoor stuifzandheuvels 
ontstonden.

11  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  Bovenop de bult slaat u linksaf, volg 
het kronkelende pad langs het 
Siepelveen. Houdt telkens het water 
aan de rechterhand.
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KAART

13  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 linnen-
kasten. Het werd ook gebruikt als 
bestanddeel van de gruit, een grond-
stof bij de bierbereiding. Gagel werd 
later vervangen door hop.
Daarnaast is de zandverstuiving langs 
het Siepelveen een fraai Drents land-
schap, met eeuwenoude zandduinen.
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KAART

14  Nog een klein eindje rechtdoor en 
op de weg aangekomen slaat u links af. 
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  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 
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KAART

beenbreek. De wortel van het plantje 
heeft de vorm van een ui (in Drents 
siepel genoemd). Waarschijnlijk 
ontleent het Siepelveen hieraan zijn 
naam.

16  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.
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KAART 12

NP Drentsche Aa
Beleef het verhalende landschap, vol 
prachtige natuur en met een schat aan 
sporen uit het verleden.
Neem ook deel aan een van de 
Nationaal Park excursies: www.
drentscheaa.nl/actueel/activiteiten

Help mee met een gift
Draag je het Drentsche Aa-gebied een 
warm hart toe? Doe een gift aan het 
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, 
klein of groot, wordt gebruikt voor het 
behoud en herstel van dit mooie 
gebied. Dit kan door een vrijwillige 
bijdrage over te maken naar IBAN: 
NL73 RABO 0129.0784.84 t.n.v. 
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bel (0592) 365 555 of mail ons.

Volg ons op
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http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/serviceblok/contact/
https://www.facebook.com/drentscheaa
https://twitter.com/npdrentscheaa
https://www.instagram.com/nationaal_park_drentscheaa/
http://www.smartmobiletour.nl

