
ROUTEBESCHRIJVING  

1 Ter Hansouwe 

Lengte 10 km. 

De wandeling begint bij de kerk aan de 

Hoofdstraat. 

 

De weg (Hoofdstraat) oversteken en LA over 

het voetpad. Daarna de eerste weg RA. 

2. De Woert. Deze straat gaat over in de 

Boerakkerweg; deze uitlopen. 

3. Aan het eind RA, Brusselseweg en na 50 m LA 

de Noorddijk. Na 500 m ligt een kade met links 

een gemaal, die sinds 2012 de grens van de 

weilanden met agrarische bestemming en de 

Onlanden (natuur en waterberging) aangeeft. 

 
Gemaal 



 

4. Verderop, de kruising met de Drentsedijk. Dit 

gebied heet Het Beeld, waar vroeger een paar 

keuterijen hebben gestaan. 

 
Stoffer Huizinga woonde hier op het Beeld 

De uitkijktoren aan de Drentsedijk (te 

bereiken via ingang Noorddijk) geeft een mooi 

overzicht over de Onlanden, RD het Beeld 

volgen, die overgaat in zandweg met fietspad, 

tot over de brug over het Eelderdiep. 

5. Direct daarna RA door een hek (NB het hek 

weer sluiten) de dijk langs het diep op. (Als 

dat niet mogelijk is de zandweg, 30 m 

verderop nemen, die ongeveer parallel loopt. 

Na een bos RA. Dit pad komt weer uit op de 

dijk langs het diep. Na ca. 1 km houdt de dijk 

op en gaat een pad naar beneden langs een 

sloot verder. 

6. Op dit punt is het ook mogelijk LA te slaan, 

zodat men uitkomt op de hiervoor 

genoemde zandweg, daar RA en na een 

haakse bocht naar links de route vervolgen 

bij punt 7a. 

7. Het pad komt uit op een betonnen fiets-  

wandelpad, vlak naast een bruggetje over 

het meanderende Eelderdiep. Een fraai punt 

met uitzicht over het diep en de Onlanden. 

Op het betonnen pad LA en dit volgen tot 

hek (ter linkerzijde) met doorgang naar 

halfverharde weg (steenslag). 

7a. Deze volgen tot 10 m voor de T-splitsing 

met asfaltweg. Daar RA over het 

parkeerterrein. Het pad parallel aan de 

asfaltweg volgen tot aan de Kijkboerderij.  

8. Kijkboerderij' 't Hoogeveld van 

Natuurmonumenten. Hier kan de loopstal 

worden bekeken, rechts bevindt zich een 

trap met bordes om de loopstal te bekijken. 

Bij de schuur is een informatiebord van 

Natuurmonumenten geplaatst, over de 

Kijkboerderij en De Onlanden. Ongeveer 

rechtdoor staat een klaphek dat toegang 

geeft tot een paadje dat na ca. 50 m eindigt 

bij een volgend klaphek. Hier doorheen, de 

asfaitweg oversteken en RA, over het 

fietspad richting Peize, langs De Horst. 

9 Na ca. 800 m zien we rechts, het Huis Ter 

Hansouwe. 

 
Ter Hansouwe 

In eigendom en beheer van de stichting Het 

Drents Landschap. (In het kader van 

'Erfgoed Logies' kan hier worden overnacht, 

mits tijdig geboekt). De weg oversteken (Let 

op!) en het pad dat rechts van de boerderij 

Ter Hansouwe loopt nemen. Dit pad loopt 

om de boerderij heen en halverwege staat 

een informatiebord over Ter Hansouwe. 



Bij dit bord de route vervolgen door RA het 

schouwpad langs de sloot te nemen. Dit 

komt weer uit op het betonnen weggetje. 

daar LA. 

10. Einde weg RA, de Drentsedijk op en daarna de 

eerste weg LA. 

11. De Zuiderdijk, die na ca. 1100 m uitkomt op de 

Brusselseweg in Peize. 

12. Deze oversteken en het 'Bosplan' inlopen. dat 

omstreeks 1970 is aangeplant. Bij een rechts 

gelegen aangelegde heuvel, RD en verderop 

RA bij vijver. Hier ligt de Heemtuin. Een 

initiatief van het IVN van Peize in de jaren 

zeventig. 

Het doel was om in deze tuin de verdwenen 

planten, die vroeger veel in en om Peize 

voorkwamen, terug te brengen. Zo ontstonden 

onder meer een stukje blauwgrasland en een 

boekweitveldje. De Heemtuin wordt in stand 

gehouden door vrijwilligers van het IVN. 

Vervolgens teruglopen richting de heuvel en 

daar RA en het Bosplan verlatend, de 

asfaltweg Hereweg oversteken. 

13. De woonwijk 'Kortland' inwandelen, 

Hazelaarlaan. Aan het eind van de weg LA 

Eikenlaan en meteen weer RA de Hulstlaan 

in langs het pastoriebosje. Waar de laan 

een haakse bocht naar links maakt, het 

bruggetje RD overlopen. 

 
Bruggetje bij Huize 'Kort/and' 

  Voor de (voormalige) pastorie 'Kortland' 

langs en dan RA. Dit paadje komt uit op 

een klinkerweg, Kortlandsweg. De eerste 

weg LA, Schoolstraat, die uitkomt op de 

Kerkstraat. Daar RA en terug naar de kerk. 
  

  
Einde wandeling. 

 



 
 

ROUTEKAART  

Ter Hansouwe 

Lengte 10 km. 


