Wandelroute – Overijssel – DR 2012.06
Deze Op Verkenning beschrijft een rondwandeling van ongeveer 15 km vanuit Steenwijk. De
wandeling gaat via de binnenstad, over de stadswallen, het landgoed De Eese en de 26m
hoge Woldberg naar het dorpje Tuk. Van daar wandelt u door de westelijke wijken terug
naar station Steenwijk. De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer
90/10.
OV naar en vanaf Steenwijk
Raadpleeg voor de verbindingen per trein www.9292ov.nl of de websites van de vervoerder:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Steenwijk.
Wandelroute
1. Loop naar de uitgang van het station, steek de Tramlaan over en wandel via de J.H.
Tromp Meesersstraat verder. Negeer zijwegen naar links en naar rechts.
2. Op de T-splitsing met de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat gaat u LA en meteen
daarna RA, Weemstraat om na 10m opnieuw LA af te slaan. U bevindt zich in de smalle
Doelenstraat.
3. Aan het einde van de Doelenstraat gaat u RA en loopt langs of over de Markt verder –
links van u ligt De Rechter van Steenwijk. Aan het einde van de Markt gaat u RA,
Kerkstraat en op kruising LA, Woldpromenade.
4. U wandelt via de eerste straat links, Kalverstraat, langs de eerste van twee voormalige
paardenstallen en gaat aan het eind RA, Gasthuisstraat, en komt langs de tweede
paardenstal.
5. Steek aan het einde van de straat de Kornputsingel overgang Vendelweg schuin naar
rechts over naar Villa Rams Woerthe met park.
6. Na bezoek van villa of park steekt u vanaf de oprijlaan Vendelweg over en loopt u naar
de trap die u op de stadswal brengt. Volg deze tot de voetgangersbrug net voorbij een
kerk (links) en ga meteen daarna LA de trap af. Ga beneden opnieuw LA en loop onder
voetgangersbrug door en passeer de stadsgracht.
7. LA Oostwijkstraat. Houd op de viersprong links aan, opnieuw Oostwijkstraat, en doe dat
ook op de driesprong bij de Kampstraat.
8. Ga op de volgende driesprong RA, De Heuvel, en loop richting zendmast.
9. De Heuvel komt uit op de Meppelerweg; steek deze over en ga LA. U passeert het beeld
De Landarbeidster. Op het verkeersplein gaat u RA, Stationsstraat.
10. Kruis het spoor en wandel RD verder, Eesveenseweg tot u bijna bij een benzinestation
bent. Steek de weg over en wandel nu aan de linkerzijde van de weg verder richting
viaduct.

11. Na het passeren van het viaduct komt u bij wegwijzer Y-18427/1; ga hier LA,
Onderduikersweg, met fietspad. Na 700 m volgt een duidelijke bocht naar rechts. Volg
het fietspad, dat verderop enkele minder uitgesproken bochten maakt, tot u bij het bos
links van het geasfalteerde fietspad komt. Met aan weerszijden het bordje ‘fietspad’ takt
hier naar links een onverhard pad af. Het pad, afgesloten met een ronde balk, loopt
aanvankelijk langs de bosrand, De Woldberg.
12. Blijf dit onverharde pad volgen tot u een T-splitsing bereikt, RA en steeds RD. Ga bij P22095 RD en aan het einde van het fietspad LA. Volg het smallere bospad met greppel
dat vrij snel een bocht naar rechts maakt. Op een lichte verhoging liggen de zwerfstenen
Koe en Kalf.
13. Loop langs de zwerfstenen richting asfaltweg. Ga voor u deze bereikt LA een klinkerweg
op. Even verderop ligt naar rechts de brasserie van Hampshire Hotel De Eese. Ga op de
vijfsprong RD richting de witte toren van het voormalig jachthuis De Koepel. De bosweg
eindigt vóór een weiland/akkerland op een T-splitsing, RA, Duivenslaagte.
14. Na enkele honderden meters schampt de onverharde weg aan een knik in een
geasfalteerd fietspad, dat van rechtsachter uit het bos komt. Ga hier met de bocht mee
naar links en houd weilanden aan uw linkerhand.
15. Neem bij een afsluitboom het pad naar rechts en ga vervolgens met de bocht naar links.
Op driesprong scherp LA en aan het einde RA. Negeer zijwegen en kruisingen; het
hoofdpad maakt eerst een bocht naar links en vervolgens naar rechts. Wandel langs het
heideveld (Eeserveld) aan uw rechterhand dat diverse grafheuvels telt en passeer de
Ome Hendrikbank.
16. Ga op de kruising LA en op de T-splitsing die meteen volgt na een viersprong opnieuw LA.
Bij P-22170 wandelt u RD richting De Eese (Eiderberg) en bij P-24589 gaat u RA. Na 10 m
neemt u schuin een smal dalend pad naar links en aan het einde van dit pad gaat u RA.
17. Wandel langs camping ’t Kappie. Sla ter hoogte van de officiële ingang LA, zandweg met
fietspad.
18. Neem na 300 m het stijgend pad naar rechts* en ga op de T-splitsing LA en direct daarna
RA via het holle pad verder omhoog; wandel over het hoogste punt van de Woldberg (+
NAP 26m). * Volg de wit/rode markering.
19. Op de top liggen vier kleine betonplaten en even verderop schuin rechtsvoor staat een
paneel met informatie over de Woldberg. Wandel tussen beide via een dalend pad
rechts aanhoudend verder richting een weiland/akkerland in de verte.
20. Ga op de viersprong vóór dat akkerland LA en loop RD tot bij handwijzer Tuk’s Theehuis
en wandel verder richting theehuis. De boerderij ligt rechts van het pad. Sla op de Tsplitsing LA en op de volgende RA, Bergweg.
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21. De Bergweg gaat eerst onder de A32 door en kruist vervolgens de spoorlijn Steenwijk –
Leeuwarden.
22. Blijf de langzaam naar links draaiende Bergweg door het dorpje Tuk alsmaar RD volgen.
23. Ga aan het einde van de Bergweg, bij Café De Karre, LA over de Tukseweg richting het
centrum van Steenwijk. Bij rotonde gaat u RD en na de Dolderbrug LA, Capellekade.
24. In een bocht naar rechts gaat deze over in de Harmen van Swinderenstraat. Ga na 100
meter met de bocht mee naar links, Mr. Zicher ter Steghestraat.
25. Negeer alle zijstraten naar rechts. Aan het eind buigt de straat naar rechts en gaat
verderop Stationsplein heten. Na ruim 200m bent u terug bij het station van Steenwijk.
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, P = paddenstoel, Y = wegwijzer.
Horeca
Steenwijk heeft een ruim aanbod aan horecavoorzieningen. Onderweg zijn er enkele
horecavoorzieningen, zoals de brasserie van Hampshire Hotel De Eese en Tuk’s Theehuis.
Aan het eind van de Bergweg in Tuk bevinden zich enkele cafés.
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