
Wandelroute “Krententuin” 
10 kilometer 

 

Routebeschrijving: 
 
Vanaf de Brink in Dwingeloo gaat u richting Ruinen. (Heuvelenweg) Heuvelenweg volgen. Bij bord 
“Doorgaand Verkeer” rechtsaf (Batingheweg). Na bord einde 30 km, eerste weg rechtsaf (zandweg). 
Zandweg rechts negeren. (links staat de boerderij van Batinghe) 
Op T-kruising met asfaltweg rechtsaf.  
 
Eerst volgende zandweg rechtsaf. Op kruising linksaf. Op splitsing linksaf. Op T-kruising linksaf. Op 
kruising met asfaltweg rechtsaf. Na 200m eerst volgende zandweg linksaf. Op kruising rechtdoor. 
Eerst volgende weg rechtsaf. 
 
(Als u niet afslaat en iets doorloopt tot in de bocht dan ziet u voor u een standbeeld welke behoort 
bij de Havezathe Oldengaerde. Als u de Havezathe wilt zien gaat u rechtdoor en keert u na de 
bezichtiging naar dit punt terug en gaat na het standbeeld linksaf. Heen en terug ongeveer 700m.) 
 
Na 30m. linksaf. Eerst volgende pad rechtsaf (richting pijl volgen). Einde bospad op brede 
klinkerstraat rechtsaf (rechts staat de villa “Oldenhut”). Bij P 21262 linksaf richting ruinen. 
Aan de rechterkant van het pad waar u nu wandelt ligt het landgoed “De Bork” met de krententuin. 
 
De zandweg met daarnaast een fietspad blijft u geruime tijd volgen (rechts bos, links landerijen). Bij 
woning (links) rechtdoor (u wandelt nu geheel in het 
bos).  
Op kruising van smalle zandwegen rechtdoor.  
Op kruising van zandwegen met rechts een bord met 
“opengesteld” gaat u linksaf. 
 
Eerst een klein stukje bos daarna aan weerzijden akkers en weer bos. Na de weilanden rechtdoor en 
hierna op een splitsing links aanhouden. Op T-kruising linksaf (zandweg met daarnaast een fietspad). 
Op de kruising linksaf (opnieuw een zandweg met daarnaast een fietspad). Op de vijfsprong rechtsaf. 
(Leeuweriksveldweg) 
 
Bij de uitrit van de camping linksaf en vervolgens op de splitsing weer links. Nu komt u op een 
vijfsprong, links staat het Planetron. Rechts bij P 21273.  
Als u het Planetron wilt bezoeken gaat u linksaf (wandelpad langs de asfaltweg). Na het bezoek keert 
u naar dit punt terug en gaat u de eerste weg linksaf. 
 
Brengt u geen bezoek aan het Planetron dan gaat u vrijwel rechtdoor op de weg met het bord “Einde 
verharde weg na 150m”. Op de kruising met asfaltweg gaat u linksaf. 
Op de kruising gaat u rechtdoor. Aan de rand van Dwingeloo op de vijfsprong hw richting Dwingeloo 
(Zuiderweg). Aan het einde van de weg linksaf (Moleneinde). Nu gaat u reeds rechtdoor naar het 
beginpunt, de Brink in Dwingeloo, terug. 

 


