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Schoonhoven 

(recreatiegebied)

- Zwemplas

Wiekenroute

In dit veengebied zorgden de wijken voor de drooglegging van de te 
vervenen grond en voor het kunnen vervoeren van de turf. De wijken liggen 
op regelmatige afstanden van elkaar ( 180 meter)

1. Tot de jaren ’60 was dit een belangrijke waterweg genaamd het 
Dwarsgat waarnaast in 1925 de Brugstraat is aangelegd met in totaal 
18 bruggen.

2. De Jufferswijk is één van de vele gegraven ‘wieken’, afvoerkanalen die 
allemaal in verbinding stonden met de hoofdroutes/opgaandes. In 
vroeger tijden kon je dus als er ’s winters ijs lag in dit hele 
‘wiekengebied’ schaatsen zonder te klunen. Deze wijken zijn 
vernoemd naar de verveners. 
In de bossen rondom Nieuwlande waren ten tijde van de WO II vele 
onderduikersholen. Hier rechts werd één van de grootste gebouwd 
bedoeld voor ca. 75 personen.

3. In dit bosrijke gebied werd in 1972 het recreatiegebied Schoonhoven 
aangelegd. Waar ooit het Oostopgaande van west naar oost was 
gegraven ontstond een groot meer met prachtige stranden en heuvels 
en later een grote visvijver. Hier is de mogelijkheid om op het terras te 
genieten van een ijsje of een kopje koffie.

4. Deze zwerfkei is ooit inzet geweest van een vermakelijke 1 aprilgrap. 
Na een oproep meldden zich vrijwilligers gewapend met een schop 
om de kei uit te graven en naar het dorp Hollandscheveld te 
verleggen. De kei zou vervoerd worden op een vlot en de naam van de 
helpers zou in de kei gebeiteld worden.

5. Tot de tweede helft van de 18e eeuw bestond dit gebied uit een 
uitgestrekt en woest veenlandschap. Na het ontwateren en afsteken 
van de turf lag het gebied er verwilderd bij. De grootgrondbezitters 
gingen vanaf het begin van de 19e eeuw over op houtteelt, waardoor 
er een groot, met veenwijken doorsneden, bosgebied ontstond. Dit 
behoort tot de oudste ontginningsbossen van Drenthe.

6. Hier aan de Kerkhoflaan lopen twee paden parallel aan elkaar wat nog 
goed te zien is aan de drie bomenrijen. Dit was omdat de 
grondeigenaren niet over elkaars grond wilden. Volgens de 
overlevering heeft Vincent van Gogh hier gelopen. Niet duidelijk is op 
welk pad :-)

7. In april 2014 werd dit onderduikershol gereconstrueerd door defensie. 
Dit hol is in de WOII gegraven om mensen te verbergen die zich schuil 
hielden voor de Duitsers. De meeste onderduikers hier zaten slechts 
tijdelijk ondergedoken totdat er een onderduikadres gevonden was.

8. Voormalige woonplek van verzetsleider Johannes Post op nr 17.

9. Onder de vloer van deze kerk werd tijdens de WOII het verzetskrantje 
‘De Duikelaar’ gedrukt.

10. In dit voormalige schoolgebouw opende eind maart 2018 het 
onderduikersmuseum ‘De Duikelaar’ haar deuren.

11. Monumenten WOII.

1. In 1925 is hier naast de waterweg ‘Het Dwarsgat’ de 
Brugstraat met in totaal 18 bruggen aangelegd. Deze 
Brugstraat werd in de jaren ’60 uitgeroepen tot  ‘slechtste 
straat’ van Nederland. Dit vanwege het toenemende 
vrachtverkeer naar de aardappelmeelfabriek ‘Onder Ons’ 
in De Krim.

2. Op deze boerderijen op no 7 en 9 is in de WOII een razzia 
gehouden waarbij twee jongemannen van 19 jaar 
gefusilleerd zijn.

3. Hier wandelt u over de kade van een groot 
waterbergingsgebied.  Waterschap Vechtstromen heeft 
het in 2008 aan weerszijden van de Steigerwijk aangelegd 
om noodwater te kunnen vasthouden vóór het schade 
kan aanrichten. Bij hevige regenval komt deze voormalige 
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landbouwgrond tussen Kleine Staarman en het 
wandelbosje bij Nieuwlande vol te staan met 450.000 
m3 water. Het terrein zal zich tot een moerasbos 
ontwikkelen.

4. Nadat de turf afgegraven was kwamen hier de 
boekweitvelden. In de 19e eeuw werd op grote schaal 
boekweit geteeld. Boekweit groeit makkelijk op schrale 
grond en is een voedzaam gewas. Boekweit was dan 
ook volksvoedsel nummer één. In veel gerechten werd 
boekweit verwerkt, denk maar aan balkenbrij, 
boekweitgrutten en boekweitpannenkoeken. Er werd 
zelfs bier van gebrouwen.  Hierna kwam de akkerbouw 
en veeteelt, wat meer rendabel was.

5. ‘Woeste’, één van de laatste veenafgravingsgebieden in 
de wijde omgeving. Hier op huisnr. 60 stond vroeger 
een schaftlokaal voor de veenarbeiders.

6. Oostopgaande. De 'opgaanden' waren van groot belang 
voor de ontsluiting van het veengebied. Met behulp van 
deze grotere waterlopen kon het veen worden 
ontwaterd, werd het veen bereikbaar en kon het 
afgevoerd worden. De meeste van deze grotere 
waterlopen zijn in de loop der tijd gedempt en nu nog 
slechts als wegen en aan de naam herkenbaar, zoals het 
Zuideropgaande en het Hollandscheveldse Opgaande. 
Alleen dit gedeelte Oostopgaande is nog een waterloop. 
Dwars op de opgaanden werden sloten, hier wijken 
genoemd, gegraven. Langs de opgaanden en wijken 
ontstond geleidelijk aan bebouwing, die eerst bestond 
uit veenarbeidershuisjes. Later, toen het 
hoogveengebied geschikt was gemaakt voor landbouw, 
ontstonden de eerste boerderijen verspreid over het 
gebied.

7. Deze vijver was oorspronkelijk bedoeld als ijsbaan voor 
het dorp maar omdat halverwege de geldkraan werd 
dichtgedraaid is er een vijver ontstaan van deze 
omvang. Dankzij de werkgroep ‘Dorpsbos Nieuwlande’ 
staat deze vijver nu via de meander met vistrap in 
verbinding met het Oostopgaande.

8. Monumenten WOII.Kaartgegevens © 2019 OpenStreetMap.org 
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4. Deze vijver was oorspronkelijk bedoeld als ijsbaan voor het 

dorp maar omdat halverwege de geldkraan werd 

dichtgedraaid is er een vijver ontstaan van deze omvang. 

Dankzij de werkgroep ‘Dorpsbos Nieuwlande’ staat deze vijver 

nu via de meander met vistrap in verbinding met het 

Oostopgaande.

5. Van de landbouwgronden waar u nu op uitkijkt is eind jaren 

’60 een meter diep zand afgegraven voor de aanleg van wegen 

en viaducten in de gemeente Hoogeveen.

6. De twee straten die hier links van dit schelpenpaadje liggen 

zijn vernoemd naar vroegere leerkrachten van de basisschool: 

Juffrouw Nieuwboer en meester van Goor.

7. Voormalige basisschool met aangrenzend de MULO/MAVO. 

Nu het onderduikersmuseum ‘De Duikelaar’.

8. Drie monumenten WOII waar jaarlijks de 4 mei dodenherdenking 

wordt gehouden:

a. De boogvorm van het Yad Vashem monument symboliseert 

het ‘onderduiken’. Hierin bevindt zich een in drie talen 

geschreven erecertificaat ter herinnering aan de heldendaden 

van de inwoners van Nieuwlande tijdens WOII. Deze oorkonde 

is uitgereikt door het Israëlische instituut Yad Vashem.

b. Het verzetsmonument (ontwerp Paul  Hulskamp, oud-inwoner 

Nieuwlande) Drie van de vier elementen vertegenwoordigen 

de mensen die zich hebben ingezet voor het verzet terwijl de 

vierde schuil gaat in hun bescherming.

c. Gedenksteen welke ons herinnert aan onze dorpsgenoten en 

bevrijders die door oorlogsgeweld het leven lieten.

1. U wandelt hier op een vroeger knooppunt van twee 

waterwegen, beide gedempt in 1966.

2. Valeriaan, Dopheide, Zonnedauw… De straatnamen verwijzen 

naar planten in het veengebied.

3. Dit dorpsbos is aangeplant tijdens de kavelruil eind jaren ’80. 

Al jaren wordt dit bos onderhouden door de bevlogen 

werkgroep ‘Dorpsbos Nieuwlande’. Deze vrijwilligers 

realiseerden o.a. een picknickplaats, uitkijkplateau, 

muizenpad (wandelroute voor kinderen) en een speelweide. 

Bovendien plaatsten ze vogelnestkasjes en insectenhotels en 

organiseren ze diverse activiteiten.

Kaartgegevens © 2019 OpenStreetMap.org 

Met deze wandelroutes maakt u kennis met het veenkoloniale, 

rechthoekige landschap in het zuiden van Drenthe. Tot ruwweg 

1750 was dit gebied een uitgestrekt, woest en beperkt toegankelijk 

veenlandschap.

In de moerassige veengebieden hadden afgestorven planten na 

honderden jaren een metersdikke veenlaag gevormd. 

Weggestoken en gedroogd werd het veen turf genoemd en als 

brandstof gebruikt. Voor het droogleggen van deze veengrond en 

het vervoeren van de turf werden ’opgaanden’ en wijken aangelegd 

en op de knooppunten hiervan ontstonden  de nederzettingen.

Daar waar vanuit het Oostopgaande een Dwarsgat (nu Brugstraat) 

is gegraven ontstond  eind 19e eeuw Nieuwlande.

In 1890 staan er circa veertig woningen, waarvan de meeste langs 

het Oostopgaande en verder verspreid langs het Dwarsgat en 

verschillende 'wieken'. Op het afgegraven veen laten de 

Hoogeveense eigenaren veel bos aanplanten. 

Vanaf 1900 verdwijnen de bossen en maken arbeiders en kleine 

boeren de grond gereed voor landbouw. De Hoogeveense 

eigenaren verkopen deze grond aan vooral jonge gereformeerde 

Groninger boeren, die hierop voor die tijd kapitale boerderijen 

stichten. Na de veenarbeiders zijn zij de tweede groep 

immigranten in het 'nieuwe land'.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het dorp veel onderduikers. 

Johannes Post was de drijvende kracht achter het verzet. 

Nieuwlande is 1 van de 2 dorpen in Europa die de Yad Vashem 

onderscheiding van de staat Israël heeft gekregen als dank en 

erkenning voor hun hulp aan de onderduikers. Het monument met 

de onderscheiding is een gemetselde muur met in het midden een 

boog en is gelegen aan de Brugstraat. Naast dit gedenkteken staat 

tevens het verzets-monument, ontworpen door dorpsbewoner 

Paul Hulskamp. 

Tevens vindt u in het dorp het onderduikersmuseum ‘De Duikelaar’ 

waar o.a. de privéverzameling van Jo Schonewille te zien is.
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In eetcafé De Dorpskern kunt u na de wandeling genieten van een 
kopje koffie, ijsje of een heerlijke lunch.
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