
Wandelroute “Smitsveen” 
12 kilometer 

 
Routebeschrijving: 
 
Vanaf de Brink in Dwingeloo gaat u richting Lhee (Moleneinde). U gaat steeds rechtdoor. De weg 
volgen richting Lhee (Lheeweg). Kruising oversteken (klinkerweg gaat over in asfaltweg). Waar de 
weg naar rechts afbuigt gaat u linksaf (smalle klinkerweg). Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en de 
tweede weg linksaf. 
 
Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf. Na het bord “Lhee” gaat u de eerste weg linksaf. De weg 
rechts negeren. Na de woning rechts eerste zandweg rechtsaf. Ongeveer 50m. na schuurtjes (links) 
gaat u voor dat de zandweg naar links afbuigt op een smal pad rechts het bos in (gele paaltjes route). 

 
Deze gele paaltjes route blijft u geruime tijd volgen (ook het 
stukje verhard fietspad). Ongeveer 30m. na een trap in de route 
gaat u op een kruising met een brede zandweg iets rechts 
aanhoudend vrijwel rechtdoor een smal pad op (de gele 
paaltjesroute gaat hier linksaf). Op de volgende kruising linksaf, 
eveneens op de T-kruising met brede zandweg linksaf. 
 
 

Deze brede zandweg geruime tijd volgen tot aan de rand van het bos. U staat nu voor een zandweg 
met ernaast een verhard fietspad. Op 100m naar links staat de schaapskooi (met openbaar toilet) van 
Lhee.  
 
De route gaat hier rechtsaf. (Na een eventueel bezoek aan de schaapskooi keert u naar dit punt 
terug en gaat rechtdoor). Deze brede zandweg volgen tot een valhek links van de weg. Achter dit 
hek staan 2 borden van “Natuurmonument”. U gaat door dit hek. U wandelt nu op een door paaltjes 
met witte koppen aangegeven route.  
 
Deze paaltjesroute rondom het Smitsveen blijven volgen tot een vijfsprong met P 21275. (links staat 
na 100m de Radiotelescoop) Op deze vijfsprong neemt u de tweede weg aan uw rechterhand. (Na 
een eventueel bezoek aan de Radiotelescoop keert u naar dit punt terug en neemt u de tweede weg 
aan de linkerkant). Weg met een afsluitboom.  
 
U gaat na ongeveer 100m op de eerste zijweg linksaf. Op splitsing (na jeneverstruiken) rechtsaf. Op 
de kruising met een brede zandweg linksaf brede zandweg volgen. Bij  
P 21268 rechtsaf Lhee (zandweg met ernaast een verhard fietspad).   
 
Deze zandweg volgen. Na “Zonnetij” krijgt u een verwijzing naar “De Spiker”. Na een eventueel 
bezoek hieraan keert u naar dit punt terug en vervolgt u de zandweg. Op de kruising met de 
klinkerweg rechtdoor (zandweg). Bij P 21269 linksaf (brede klinkerweg).  
 
Eerste weg linksaf richting Radiotelescoop.  Op de kruising rechtsaf richting het Planetron. Op de 
volgende kruising opnieuw rechtsaf richting Dwingeloo. Aan de rand van Dwingeloo op de vijfsprong 
rechtdoor hw richting Dwingeloo (Zuiderweg). Aan het einde van de weg linksaf (Moleneinde). Nu 
steeds rechtdoor naar het beginpunt, de Brink van Dwingeloo, terug.  
 
 

 

 


