
 

 

 
WANDEL2DAAGSE 25/26 SEPTEMBER 2016 
Tekst:  Frey Bakker 
Foto’s:  1. Ria S., 2. 3. en 4. Maaike  
 
Ruinen - Het Hunehuis 
 
De busjes die ons van station Hoogeveen naar Ruinen vervoerden waren verlaat, 
door de vele bussen op de weg wegens werkzaamheden aan het spoor.  
   De groep van 23 personen startte om twaalf uur vanaf de Brink van esdorp 
Ruinen en volgde het Drenthe pad  De zon scheen, het was ongeveer 25 graden, 
windstil, het maïs stond manshoog en wij begroetten dit alles met genoegen. Een 
besloten bospad voerde ons naar en door Nationaal Park Dwingelerveld en bij 
Theehuys Anserdennen liet de combinatie zon en zondag het personeel flink 
draven. Naar eigen keuze namen we een drankje, eventueel een gebakje, 
kletsten, praatten en stapten na een uurtje via Kattemade het Dwingelerveld weer 
af. Tot de verre 
horizon lagen er 
maïsakkers en 
weilanden met koeien 
en paarden. Een koe, 
op een heuvel, 
graasde rustig door 
terwijl onze sliert 
wandelaars voorbij 
liep. Aan een 
zandstrandje aan “de 
Oude Vaart” in 
natuurreservaat “het 
Drenthse Landschap” 
lag een verkwikkend 
bad voor moedige 
Ester die haar badpak 
had meegenomen. De 
andere wandelaars strekten de benen op het grasveld ernaast of in de schaduw 
op de sluis. Jos koos een plekje naast een weiland waar, oeps even schrikken, 
een koe haar natte neus in Jos’s nek stak. Frey verkoelde haar blote voeten 
tussen de kleine visjes langs de oever en Teun spotte een ijsvogel. Even voorbij 
Uffelen, na de brandheuvels,  zette Ester er flink de pas in. Uit het oog verloren 
veronderstelden wij dat zij alvast thee was gaan zetten. “Smokkelpaadjes” 
leidden ons de Havelterberg op en om half zes waren we in het Hunehuis waar 
de thee al snel uit de kopjes dampte.  
   Van Ester was nog geen spoor, we wachtten het af. Witte sokken van die 
ochtend waren nu bijna zwart. Petra zorgde voor hilariteit in de keuken door de 
inhoud van een fles tomatenketchup over zichzelf te gooien in plaats van in de 
pan. Rond zes uur kwam verloren Ester binnen. Ze had een eind voorop gelopen, 
een verkeerde afslag genomen, kwam in Uffelen uit en vond daar de markeringen 
van het Drenthe pad terug. Onderweg vond ze op een bankje het boekje “Het 
Drenthe pad”. Blij, omdat Teun het boekje voor haar, omdat ze was verdwaald,  
had laten liggen, kwam ze bij het huis aan. Er waren toen twee Drenthe pad-



 

 

boekjes want 
Teun had de zijne 
nog. Mocht 
iemand dit boekje 
zijn verloren, dan 
kan het bij ons 
worden 
opgehaald. 
   De groep was 
weer compleet en 
na een heerlijke 
maaltijd van rijst 
en vis in een 
sausje met 
groenten, dronken 
we nog wat en 
wisselden 
nieuwtjes uit. Wie 
zich wilde 

verdiepen in het ontstaan van het Drenthse landschap, esdorpen en hun 
geschiedenis vond bij de receptie boeiende boeken ter inzage.  
   Tegen de tijd dat dikke, donkergrijze wolken in de lucht het land bedekten, 
zochten wij ons warme dekbed op. We hebben die dag 17 kilometer afgelegd. 
 
Het Hunehuis – Diever 
 
Een paar vroege vogels zaten aan het ontbijt en genoten van de stilte. Een dikke 
mist lag als een hoge muur op het Holtenerveld. Een half uur later was die mist 
verdwenen en steeg vanachter de bomen in het oosten een gouden bal langs een 
blauwe achtergrond omhoog. 
   Was het de aanblik van keien dat de groep die samen in Oostenrijk waren 
geweest exclusief op de foto gingen bij het grootste hunebed van Nederland?  
De rulle, droge zandpaden leidden ons over het Holtingerveld met hier en daar 
nog bloeiende heide en klokjesgentiaan. Ook konden we ons laven aan de stilte. 

Het werd wederom 25 
graden met weinig wind. 
Een smal bospad gaf 
door de bomen heen 
uitzicht op braak liggend 
land en maïsakkers in de 
verte. Elfjes hadden hun 
lakentjes gewassen, het 
was immers maandag, en 
tussen de grassprieten 
uitgespreid. Het 
landschap was 
gevarieerd met 
stuwwallen, heide, bos en 
een klein ven. Tegen het 
middaguur streken we 



 

 

neer bij de uitgang van het Holtingerveld bedekt met kraaiheide waarover veel 
bonte zandoogjes rond dartelden. Het Branderveen weerspiegelde de blauwe 
lucht in het gladde water en was omkranst met groen bos waar de verkwikkende 
geur van dennen vanaf wasemde. Naast een pad lag een akker met daarop grote 
sappige aardbeien . Het was even schrikken toen ook Joke opeens languit op de 
grond lag  Haar voet bengelde boven een diep gat. Gelukkig was haar bril nog 
heel en na een kwartiertje pauze voor ons allemaal was ze langzaam weer op 
adem gekomen. “Shit happens” zei Joke, haar pols bleek flink gekneusd. Sterkte 
Joke!  Rijksmonument smederij Kroeze stond oud, authentiek en uitnodigend 
langs het pad. 
   Iets na half drie eindigde de wandeling in café-restaurant KeerNpunt op het 
Brink van esdorp Ruinen waar we nog wat dronken en Joke ijs op haar 
gekneusde pols legde. We hadden 18 kilometer afgelegd.  
 
Bedankt allemaal en tot ‘n oner maol! 
 

 


