
WANDELROUTE 
Wedbroeken

Welkom in het Nationaal park Drentsche 
Aa, neem de tijd het te ontdekken... 
Al eeuwenlang zoekt de Drentsche Aa 
kronkelend haar weg door het landschap. 
In dit uitzonderlijk gaaf gebleven gebied 
creëerden mensen gedurende duizenden 
jaren een grote rijkdom aan natuur.

Het oude Wedbroeken bij Tynaarlo
Wandelroute 6 km circa 2,5 uur
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Wandelroute Wedbroeken

Start route 
Parkeerplaats aan de Zuidlaarderweg van 
Tynaarlo-Zuidlaren. Routebeschrijving

Gps-coördinaten startpunt 
53°04’55.5”N 6°38’30.9”E

Openbaar vervoer 
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
4 pagina’s per vel.

De route werkt het beste op uw 
smartphone in Adobe Acrobat of ibooks.

Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC Assen
www.drentscheaa.nl
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https://goo.gl/maps/XSX4X6xK4sE2
http://www.9292ov.nl
http://www.drentscheaa.nl


Wandelroute Wedbroeken

Tik op de oranje nummers 
in de kaart voor meer 
informatie.
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1  NP Drentsche Aa Toegangspoort 
Wedbroeken. Startpunt van de 
wandelroute. Op de informatiezuil is 
informatie over de regio te vinden.

2  Aan de overzijde van de weg liggen
de restanten van de oude brug. De 
huidige brug is in 2015 geplaatst. 
Onder de brug ligt een faunapassage 
om dieren veilig te laten passeren 
zodat ze de weg niet hoeven 
oversteken.

3  Hier passeer je het kronkelende 
Westerdiep. De beek kent vele namen 
zoals Oudemolensche diep, 

Wandelroute Wedbroeken

4



Schipborgsche diep, Zeegserloopje 
maar nergens in Drenthe vind je de 
naam Drentsche Aa. Pas over de grens 
met Groningen wordt de beek 
Drentsche Aa genoemd.

4  Vanaf het bankje heb je een prachtig 
uitzicht over de hooilanden in het 
beekdal.
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5  In het beekdal grazen de koeien. 
Staatsbosbeheer is eigenaar en beheert 
de meeste gronden langs de beek.

6  Links van het pad liggen drie vennen 
achter de bomen verscholen. Vanaf het 
bankje heeft u een prachtig uitzicht 
over het Adderveen.
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7  De route loopt over oude kronkelige 
zandwegen die hier al sinds mensen-
heugenis liggen. Het gebied hier heet 
de Vledders wat verwijst naar 
moerassig land.

8  Het Schipborgsche diep. Hier zie je 
een schoolvoorbeeld van een 
meanderende beek. De buitenbocht 
wordt door de stroming uitgesleten 
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terwijl de binnenbocht verzand en 
steeds ondieper wordt. Vanaf het punt 
waar het Zeegserloopje in het 
Schipborgsche Diep uitmond wordt de 
beek Westerdiep genoemd.

9  De brug over het schipborgsche diep. 
Bij het restaurant is het zomers heerlijk 
buiten genieten van het Drentsche Aa-
gebied.

10  De route loopt verder over de brug 
richting bosrand. U kunt hier kiezen 
voor een extra lus rondom het 
Siepelveen (linksaf) of direct door naar 
punt 22 (schuin rechtsaf)

11  Ineens doemen de contouren van het 
Siepelveen op tussen de bomen.
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12  Hier loop je over het oude 
afwateringsslootje met het sluisje 
waarmee vroeger het waterpeil in het 
Siepelveen werd geregeld.

13  Het Siepelveen ligt verscholen achter 
de zandduin van de zandverstuiving 
van Zeegse. De naam Siepelveen 
verwijst naar het zeldzame lelieachtige 
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plantje Beenbreek dat hier groeit. Het 
bolletje van de Beenbreek lijkt op een 
ui. Uien worden in Drenthe siepels 
genoemd.

14  Op het zand staat deze majestueuze 
boom. Het lijkt wel een groepje 
bomen maar je kijkt eigenlijk tegen de 
kruin aan van de boom. De stam is 
als het ware onder het zand gestoven.
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15  De zandverstuiving van Zeegse

16  Het Siepelveen is begroeid met 
gagelstruweel. In het voorjaar kleurt de 
gagel oranjebruin. ’s zomers is de 
struik groen. Gagel werd gebruikt als 
lekker ruikend kruid in linnen-kasten. 
Het werd ook gebruikt als bestanddeel 
van de gruit, een grondstof bij de 
bierbereiding. Gagel werd later 
vervangen door hop.
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17  Deze oeroude jeneverbesstruik
wordt genoemd als de grootse van 
Europa. De Jeneverbes is een van de 
meest kenmerkende struiken van het 
Drentse heidelandschap. De bessen 
van de jeneverbes worden gebruikt 
bij de bereiding van sterke drank en 
in gerechten als zuurkool.

18  Vervolg de route via het slingerende 
wandelpaadje rond het Siepelveen.

19  Vanaf het bankje heb je prachtig 
zicht op het Siepelveen met aan de 
overkant het witte stuifzand van de 
zeegserduinen.
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20  Brug over het Zeegserloopje.
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21  Meanderende Zeegserloopje.
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22  Rechts van de weg zie je nog de 
kleine door houtwallen afgebakende 
weilanden liggen. Een soort kamertjes-
landschap. Houtwallen hadden tot 
begin vorige eeuw de functie van 
perceelsgrens en waren dicht begroeid 
met oa doornig struikgewas.
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NP Drentsche Aa
Het NP Nationaal Park Drentsche Aa
Het Drentsche Aa gebied leest als een 
boeiend geschiedenisboek. Beleef het 
verhalende landschap, vol prachtige 
natuur en met een schat aan sporen 
uit het verleden.
Neem ook deel aan een van de 
Nationaal Park excursies: www.
drentscheaa.nl/actueel/activiteiten

Help mee met een gift!
Draag je het Drentsche Aa-gebied een 
warm hart toe? Doe een gift aan het 
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, 
klein of groot zal gebruikt worden voor 
het behoud en herstel van de mooie 
gebied. Dit kan door een vrijwillige 
bijdrage over te maken naar IBAN: 
NL73 RABO 0129.0784.84 t.n.v. 
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bel (0592) 365 555 of mail ons!

Volg ons op
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http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/serviceblok/contact/
https://www.facebook.com/drentscheaa
https://twitter.com/npdrentscheaa
http://www.smartmobiletour.nl

