
Foodwalk Ruinerwold

Beleef een foodwalk in
Ruinerwold

In deze wandeling loopt u in het mooie 
slagenlandschap van Zuidwest Drenthe. 
Onderweg kunt ingrediënten verzamelen 
voor de brandnetelsoep, die in deze 
beschrijving te vinden is. Op het kaartje 
staan de verschillende vindplaatsten 
gemarkeerd maar laat ook uw eigen 
vindingrijkheid de vrije loop.

Wandelroute: 6 km circa 2 uur
Recept: Brandnetelsoep

ROUTE INFORECEPT
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Foodwalk Ruinerwold

Start route 
Museumboerderij De Karstenhoeve, 
Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold
Routebeschrijving

Lengte route 
6 km, circa 1.5-2 uur met 
kruiden plukken erbij.

Wat is er te vinden?
Er zijn kruiden en vruchten te vinden (o.a. 
brandnetel, zuring, vlierbes, appels, peren, 
noten, wilde bieslook en bramen).

OV informatie
www.9292.nl
 
Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij 
Adobe acrobat > printen > meerdere  > 
pagina’s per vel > 2 op 2.
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https://www.google.nl/maps/place/Dokter+Larijweg+21,+7961+NL+Ruinerwold/@52.7269258,6.2463801,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c812b6de94fc4f:0x69e297c7ad792cc2!8m2!3d52.7269258!4d6.2485688
http://www.9292.nl


Routekaart Ruinerwold

Tik op de nummers 
in de kaart voor 
meer informatie
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1  Start KAART
GPS:  52°43’36.0”N 6°14’56.1”E

Begin bij de De Karstenhoeve, Bij de 
buitgang Karstenhoeve linksaf de 
Dokter Larijweg op, in oostelijke 
richting. 

2  Huisnummer 40 
GPS:  52°43’41.2”N 6°15’10.1”E

Bij huisnummer 40 linksaf het 
onverharde pad op en bij de slagboom 
van Staatsbosbeheer het pad volgen. 

Routebeschrijving Ruinerwold
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https://goo.gl/maps/UHuxE5m5KvS2
https://goo.gl/maps/xdYGiae74mJ2


3  Grote eik  KAART
GPS: 52°43’51.2”N 6°15’01.1”E

Aan het eind van het pad rechts langs 
de grote eik lopen, op de tweesprong 
linksaf (pijltje). Na een klein bosje met 
brandnetels passeert u links een kleine 
boomgaard met appel- en 
perenbomen.

4  Schouwpad
GPS:  52°44’02.1”N 6°14’32.2”E

Uit het bos gekomen het water 
oversteken en linksaf het schouwpad 
volgen.
Stukje voorbij de waterkering rechtsaf 
tussen de maïsvelden door, langs het 
schouwpad lopen tot de verharde weg 
(Havelterweg).
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https://goo.gl/maps/B4STr3E8yjx
https://goo.gl/maps/axjv7QYkRpz


5  Havelterweg  KAART
GPS:  52°43’56.8”N 6°14’26.4”E

De Havelterweg oversteken en de weg 
vervolgen langs het schouwpad waar u 
links een kippenhokje en rechts een 
bloemen- en kruidenkwekerij ziet.
Pad vervolgen en op de kruising van 
water rechtsaf in zuidelijke richting bij 
een groepje berkenbomen met kente-
ken C. Aan het einde links. Pad vervol-
gen, met zo hier en daar een bocht. 

6  Boerpad
GPS: 52.721045, 6.236075

Het pad in noordelijke richting volgen 
tot aan de verharde weg (Boerpad). Op 
de verharde weg linksaf slaan. Aan het 
einde van de weg rechts tot rotonde, 
daarna linksaf het dorp in (Dijkhuizen).
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https://goo.gl/maps/rrynBf8DCxp
https://goo.gl/maps/H4BfozhN9iE2


7  Door het dorp  KAART
GPS:  52°43’22.3”N 6°14’56.0”E

Weg Dijkhuizen vervolgen door het 
dorp. Bij het dorpshuis linksaf de 
Buddingerstraat in. Aan het einde van 
de weg bent u weer terug bij de 
Karstenhoeve.
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https://goo.gl/maps/sfF34sEVKjs


Recept Brandnetelsoep 
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Brandnetelsoep met uitgebakken 
spekblokjes en room

Ingrediënten voor vier liter soep

• 1 grote ui, gesnipperd
• 1 kleine prei, fijngesneden
• 4 kleine aardappels, geschild en in
• blokjes gesneden
• tas vol brandneteltoppen
• 4 liter bouillon (event. van een blokje)
• 250 g spekblokjes
• boter
• flinke scheut room
• zout en peper naar smaak.

AUDIOTOUR

https://soundcloud.com/gerard-de-vries-667654321/brandnetelsoep


Bereidingswijze
1. Verhit de boter in een soeppan.
2. Voeg de ui en prei toe en bak tot de ui 

glazig wordt.
3. Voeg de brandnetels, bouillon en 

aardappels toe, breng het geheel aan 
de kook en laat zo’n 20 minuten 
zachtjes doorkoken.

4. Bak ondertussen de spekblokjes.
5. Pureer de soep met een staafmixer of 

in een keukenmachine.
6. Voeg de gebakken spekblokjes en de 

room toe.
Voor de vegetarische versie vervangt u
de spekblokjes door gedroogde
gebakken uitjes of croutons. Deze 
strooit u na het serveren over de soep.
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Geschiedenis Ruinerwold
In het slagenlandschap van Zuidwest- 
Drenthe speelt de natuur een grote rol. De 
prachtige zonsondergangen, de roep van 
een roofvogel, de hazen onder een hemel 
met schapenwolkjes zullen u snel in 
vervoering brengen. Ook de geur van 
gemaaid gras en de ochtendnevel in 
september is typerend voor het vlakke, 
groene landschap. De houtwallen en de 
geur van kamperfoelie zijn verrukkelijk! 
Ruinerwold ligt centraal in de gemeente 
De Wolden. 
Halverwege de twaalde eeuw schonk de 
bisschop van Utrecht een moerassig 

Info foodwalk Ruinerwold 

AUDIOTOUR
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https://soundcloud.com/gerard-de-vries-667654321/ruinerwold


gebied tussen Meppel en Ruinen aan het 
klooster te Ruinen.  Het gebied werd met 
behulp van de monniken ontgonnen, 
waardoor er na verloop van tijd een 
bewoonbare omgeving ontstond waar 
men boerderijen bouwde. Ruinerwold is 
voortgekomen uit het ‘Buddinge en 
Haakswold’; het behoorde als zelfstandig 
schoutambt tot de heerlijkheid Ruinen. De 
nederzetting is pas in de achttiende eeuw 
de naam Ruinerwold gaan dragen. De 
oudste bewoning begon waarschijnlijk op 
de hogere zandkoppen in het zuidelijke 
gedeelte van Ruinerwold, in Broekhuizen 
en Blijdenstein.
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Museumboerderij De Karstenhoeve
Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold 
Open van mei-oktober, dinsdag t/m 
zaterdag 11.00-16.00 uur
www.karstenhoeve.nl

Foodwalks
Wilt u een lekker wildplukrecept met ons 
delen? Leuk! Wij zetten het graag op deze 
site. Neem contact met ons op via het
de website.

Volg ons op twitter
 

Deze FOODWALK is ontwikkeld door de 
Karbies en de Karstenhoeve, ondersteund 
door Landschapsbeheer Drenthe. 
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http://www.karstenhoeve.nl
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.landschapsbeheerdrenthe.nl%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&screen_name=LBDrenthe&tw_p=followbutton
http://www.lbdrenthe.nl
https://www.smartmobiletour.nl

