
Startpunt wandelroute 
Startpunt parkeerterrein Stadsbroek (Volg Stadsbroek / De Bonte Wever) Begaanbaarheid route, veelal onverharde paden. 
Afkortingen LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.

 1. Vanuit Duurzaamheidscentrum RA. Bij twee paaltjes ‘Loop- en Wandelroute’ RD bosrand blijven volgen. Voorbij  
  derde paaltje ‘Loop- en Wandelroute’ na 200 m eerste bospad LA. Hierna meteen eerste pad RA. Op kruising RD.  
 2. Klinkerweg oversteken en fietspad volgen. Bij verkeerslichten oversteken, daarna RD. Op driesprong asfaltweg   
  RD langs begraafplaats. Later fietspad RD volgen. 
 3. Vóór viaduct fietspad RA, Twiegenpad. Na 200 m breed zandpad LA richting geluidswal. Vanaf hier steeds langs  
  geluidswal blijven lopen tot geasfalteerd fietspad. (N.B. Geluidswal is nieuwer dan het routekaartje!) 
 4. Op fietspad LA. Na tunneltje RA door volgend tunneltje. Einde pad op asfaltweg even RA en direct in eerste   
  bocht LA langs hek. Bij prullenbak halfverhard paadje RA en dit steeds langs het water volgen. 
 5. Na de hoogspanningsmasten op het eind LA naar beneden. Pad kruist de plas. Boven aan het eind op driesprong 
  RA. Tweede paadje LA. Dit smalle paadje blijven volgen tot verhard pad. Pad oversteken en op onverhard pad RA. 
 6. Na 50 m LA langs ijzeren hek. Op driesprong met de bocht mee naar rechts. Op kruising LA. Waar het pad iets   
  smaller wordt, iets schuin RA. Op driesprong RD. 
 7. Op kruising bij brede sloot RA. Dit pad blijven volgen. Einde pad RA, daarna eerste pad LA. Op asfaltpad RA. Op  
  driesprong LA, wordt later verharde weg, daar RD. 
 8. Voorbij parkeerplaatsen na 40 m LA langs afsluitbalk. Bij breed pad RD. Ter hoogte van de     
  hoogspanningsmasten links smal paadje RA. Voormalige tankgracht kruisen en daarna LA. Even later rechts   
  aanhouden. Dit pad over de ‘heide’ aanhouden.
 9. Op breed zandpad LA. Bij driesprong RD. Op een grotere open vlakte RD en langs paaltje een smal pad het bos  
  in. Pad blijven volgen. Op straat RA en bij verkeerslichten RA over fietspad.
 10. Na viaduct drie keer bij verkeerslichten RD. U loopt langs de kazernes aan de Vaart. 
 11. Bij huisnummer 105 RA, Gasfabriekstraat. Einde straat LA. Na ongeveer 40 m RA. In bocht verharde weg LA   
  volgen, Aubussonpad. 
 12. Einde pad RA. Na kerkhof tweede pad schuin rechts, Sportlaan. Doorgaande weg RD oversteken en Sportlaan   
  blijven volgen tot asfaltweg. 
 13. Na verharde weg bij vijver RA. Vijver volgen. Nadat het pad een beetje omhoog gelopen is, eerste pad RA. Einde  
  pad LA terug naar Duurzaamheidscentrum. ing Brinktrechter/Marktstraat. Aan de Marktstraat is het    
  VVV-kantoor gevestigd. Volg de Markstraat die uitkomt op de Markt.
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Deze wandeling begint en eindigt langs de paadjes van het Asserbos. Daartussenin laten we u stukken van de westrand 
van de stad zien waar zelfs veel Assenaren nog nooit geweest zijn. Zo maakt u kennis met het stille Pelinckbosch. Dat het 
tientallen jaren verboden gebied geweest is, heeft ervoor gezorgd dat het bos zijn oorspronkelijke karakter heeft weten te 
bewaren. 

De eerste deel van de wandeling tussen 1 en 2 loopt u door een van de meest natuurlijke stukken van het Asserbos. Na de 
zware stormen uit begin jaren zeventig is hier in het zuidwesten van het bos spontaan een gevarieerd bos ontstaan met 
bomen in alle soorten en maten. Hier en daar is de oude structuur van het oorspronkelijke productiebos nog te zien. 
Na 3 loopt u ongeveer 1,5 km langs de nieuwe acht meter hoge geluidswal langs de woonwijk Baggelhuizen. Belangrijke 
reden om de wal te bouwen was behalve de A28 ook de geluidshinder die men in de wijk van het TT-circuit had. De 
komende jaren zal het gebied een steeds natuurlijker aanblik krijgen.

De plas in het recreatiegebied Baggelhuizen 5 is aan het eind van de jaren zestig ontstaan toen grote hoeveelheden zand 
nodig waren voor de aanleg van de A28. Op deze plek lag vroeger de Noordesch van het dorp Witten. Het is moeilijk om je 
voor te stellen dat die es hoger lag dan het dorp... De heuvels langs de plas zijn de afgedekte en ingepakte bergen van de 
voormalige vuilstort van Assen

Het landgoed bij 6 en 7 werd aan het begin van de twintigste eeuw aangelegd door de familie Pelinck en is grotendeels 
nog steeds eigendom van de nazaten. Het aanleggen van zo’n bos was destijds een lucratieve bezigheid. De grond kostte 
vrijwel niets en door bos aan te planten kon er snel op flinke verdiensten worden gerekend. Tot zo’n 25 jaar geleden was het 
Pelinckbosch verboden terrein en zorgde de jachtopziener ervoor dat wandelaars met gezwinde spoed zijn bos verlieten. 
Gelukkig mag iedereen tegenwoordig dit prachtige bos bezoeken

Bij 9 bent u op een voormalig militair oefenterrein. De tankgracht die u passeert, werd als onderdeel van de Frieslandriegel 
in de Tweede Wereldoorlog gegraven om de geallieerde opmars te bemoeilijken. Na 10 loopt u langs de 450 meter lange 
gevelwand van de drie kazernes die hier rond 1900 gebouwd werden en van Assen een welvarende garnizoensstad 
maakten.

Aan de rand van het Asserbos bij 12 ligt de Noorderbegraafplaats die uit 1823 stamt. Het is beslist de moeite waard er een 
kijkje te nemen. De Noorderbegraafplaats is eigenlijk één groot geschiedenisboek van het negentiende-eeuwse Drenthe 
met op de grafstenen bekende Drentse namen als Van der Feltz, Gratama, Hofstede, Van Holthe tot Echten, Linthorst 
Homan en Smeenge. Een groot deel van de oude graven is gerestaureerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het 
laatste deel van de route brengt u na 13 door het achttiende-eeuwse deel van het Asserbos dat indertijd als sterrenbos werd 
aangelegd.

Eindpunt wandelroute

Voor meer informatie kun je terecht bij onze hotelreceptie. Onze medewerkers 
staan je graag te woord.


