
ROUTEBESCHRIJVING 

S Zuid (Peize-Winde-De Pol-Peize) 

Lengte ca. 11 km; met doorsteek A ca. 

8,5 km; met doorsteek B ca. 7 km. 

.  

. Start bij de kerk (Hoofdstraat 52). 

2. Langs de kerk eerste weg RA, loop verder 

over het voetpad langs de Kerkstraat. 

Rechts het voormalig Burgemeestershuis 

nr. 14 zie punt 19 rode route. 

3. Bij zijweg (Schoolstraat) AD. Woonhuis 

'Kymmellshof' Kerkstraat 19. Zie punt 17 en 

18 rode route. 

4. Bij viersprong RD, over het voetpad langs de 

Hogeweg. 

5. Bij eerste schelpenpad RA, Hogeweg 

oversteken en schelpenpad volgen. 

6. Op driesprong links aanhouden en het 

schelpenpad volgen. Woonwijk De Lange 

Streeken 1. De Lange Streeken Is gebouwd 

vanaf 1998 en in 2010 startte de bouw in het 

tweede deel, De Lange Streeken II ten westen 

van het eerste deel. In deze Peizer woonwijk 

hebben de straten de namen van planten en 

kruiden die (vroeger) in Peize groei(d)en. 

7. De straat (Geelsterlaan) oversteken en over de 

brug weer het schelpenpad volgen. 

8. Op driesprong RA, het schelpenpad om de 

vijver volgen. Hier staat een Zwaluwtil, die daar 

op initiatief van het ]VN Peize is geplaatst ter 

gelegenheid van haar 50 jarig bestaan. In 

nieuwbouwwijken wordt de huiszwaluw vaak 

geweerd. Op deze manier wordt deze fraaie 

kolonievogel toch de mogelijkheid tot nestelen 

geboden. 
 

 Zwaluwtil 
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9. Op de driesprong links aanhouden en op de 

volgende driesprong rechts aanhouden. 

10. Bij kruising met weg RA. de Hogewec z= 

11. Op 'viersprong' RD Breeveen 

12. Op driesprong AD Oostingslaan 

13. Eerste weg RA, De Streek. 

14. Einde weg LA. Heideweg. 

Peizerveen. Het veengebied in het Zuider van de 

voormalige gemeente Peize heette Peizerveen. 

Dit veengebied was gelegen ter noorden van 

een veel groter heideveld en hoogveengebied 

met de naam Bunnerveer dat lag tussen Bunne, 

Donderen, Lieverer er Peize. Na enkele jaren 

plannen maken is m-in 1957 begonnen het 

Peizer-en Bunnerveer ontginnen. Het veen en 

heideveld werden bouwen weiland voor de 

landbouw en veeteelt. In dit nieuwe gebied 

werden op verschillende paat -langs nieuwe 

wegen- boerderijen gebouwd. Het een en ander 

werd uitgevoerd in het kader van de 

ruilverkaveling in deze regio. 

      waarvan niet duidelijk, wie de eigenaar was, 

waardoor erover werd getwist en gekibbeld 

wie er mocht turfgraven. 

15. Op driesprong LA, Peizerweg Kiekeveer, het 

huidige kiekeveer staat op de oude kaart als 

Kijkeveer en is ontstaan uit het begrip 

kijkever'. Vanaf deze plek kon je - in zuidelijke 

richting -  vroeger bijna naar de plaats Vries 

kijken, omdat dit gebied toen nog een groot 

heideveld was. Je kon ver kijken' = kijkever. 

      

      

      

       

      'Kiekeveer' (Kijk ver) 

16. Bij de afwateringssloot RA, route volgen over 

het schouwpad aan de linkerkant van het 

water. 

17. Bij het overpad voor vee (eventuele 

afrastering weer sluiten!) AD over 

het schouwpad. 

18. Bij verharde weg LA, Winderweg. 

19. Bij viersprong LA, De Horst. Route volgen 

over het fietspad. De Horst, naam van de weg 

naar Eelde-Paterswolde met veel (grote) 

boerderijen. De oudste boerderij heet Ter 

Hansouwe en is gelegen nabij het Eelderdiep. 

Een horst is een langgerekte zandrug, welke 

vaak begroeid is met (eiken) bomen. Deze horst 

lag vroeger in een moerassig gebied en via de 

horst kon je vanuit Eelde het dorp Peize 

bereiken. In de begin jaren van de vorige eeuw 

werd de Horst veranderd van een zandweg tot 

klinkerweg. Rond 1900 werden langs deze weg 

een aantal nieuwe boerderijen gebouwd. 

20. Eerste weg LA, Rietweg. 

21. Op driesprong RA, Vrieserweg. 

22. Bij driesprong RD (De Pol), over het voetpad 

richting Peize. 

      

 

      

      

      

      

Heideweg 

23. Op de viersprong RA, Kibbelslaglaan. 

Winderkampen. Het vroegere Winderve: het 

heideveld bij Winde is in de 19e eeuv, 

ontgonnen en ingericht als bouw- en weiland. 

Het gebied werd verdeeld in kleine vaak 

rechthoekige stukken land met rondom 

houtwallen. Deze kampen zijn nog goed 

herkenbaar in dit gebied de Winderkampen. 

24. Op driesprong LA, Turfweg. 

25. Op driesprong LA, Oude Schapendrift. 
26. Op viersprong RA, Kibbelslaglaan. De 

kibbelslag laan is genoemd na een 

0 slag (=strook) voormalig veen in dit gebied 

      

      
      



27. Bij driesprong met Achteromweg RD 

voetpad langs De Pol volgen. 

De Pol, buurtschap bij gelijknamige 

straatnaam. Een pol is een hoge zandkop 

welke vroeger in een moerassig gebied lag. 

Hier ontstond in de 19e eeuw een buurtschap 

Peizerpol. Deze buurtschap.vroeger met 

winkels,cafe's en bedrijven is na 1970 feitelijk 

vergroeid met het ten noordwesten gelegen 

dorp, Peize. 

28. Bij viersprong LA, Zuurseweg. 

29. Vierde weg RA, Kortlandsweg, (oprijlaan 

voormalige pastorie). Huize Kortland. Zie 

rode route punt 21. 

30. Bij huize Kortland schelpenpad Links 

aanhouden. 

31. Einde schelpenpad RD Kortlandsweg. 

32. Op viersprong LA, Hoofdstraat.  

33. Bij driesprong RD. 

Einde wandeling bij de kerk. 

1 VERKORTE ROUTE A EN B 

N.B. Deze route kan op twee punten 

worden ingekort: doorsteek A en 

doorsteek B. 

Doorsteek A: bij punt 15 niet RA, maar LA en 

route vervolgen bij punt 19. 

Doorsteek B: bij punt 20 niet RA langs de 

afwateringssloot maar rechtdoor over de 

Vrieserweg en dan verder met punt 26. 

Diakonie-Armhuis, het Diakonie Armhuis is 

gebouwd in 1859 door de Diaconie van de 

hervormde kerk van Peize. De zorg in het 

arm- en werkhuis was in handen van een 

vader en een moeder', die ondersteuning 

kregen van de Diaconie van de Peizer 

dorpskerk. Tot in 1954 was dit pand een 

Diakonie Armhuis. Het is verkocht en het werd 

een boerderij en na ongeveer 30 jaar werd het 

pand verkocht en verbouwd tot een ruime 

twee-onder-één- kapwonig. 
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Voormalig Diaconie-Armhuis 1859 



ROUTEKAART 

Zuid (Peize-Winde-De Pol-Peize) 

Lengte ca. 11 km; met doorsteek A ca. 8,5 km; met doorsteek B ca. 7 km. 

 


