Een eindje om met Het Drentse Landschap

Wandelroute

’t Ende aan de Reest
Tekst: Bertus Boivin / Eric van der Bilt
foto: Joop van den Merbel

Terwijl bijna alle Drentse beken in de vorige
eeuw werden rechtgetrokken, mocht de
Reest zijn gang blijven gaan. Deze wandeling
vanaf informatiecentrum ’t Ende van Het
Drentse Landschap is een prachtige
gelegenheid voor een eerste kennismaking
met het Reestdal. U zult niet teleurgesteld
worden. En er is nog veel meer te zien
onderweg. Op het Stapelerveld loopt u door
een prachtig stuk bos dat eigenlijk niemand
kent.
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Informatie over de wandelroute
Lengte route 6 km.
Te splitsen in rondje langs de Reest en rondje
over het Stapelerveld.
Startpunt parkeerplaatsje aan het pad naar
’t Ende, Stapelerweg 20, De Stapel bij De Wijk.
Vanuit De Wijk: daar waar een scherpe bocht
naar links wordt aangegeven het half verharde
pad naar rechts nemen.
Gps-coördinaten startpunt
N 52° 39’ 43’’ / O 06° 19’ 52’’
Openbaar Vervoer
Buslijn Meppel-Hoogeveen, halte Stapelerweg,
De Wijk. Vanaf halte circa 1,5 km lopen naar
startpunt.
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.
Begaanbaarheid
In wat nattere jaargetijden waterdichte
schoenen of laarzen aanbevolen vanwege
hoog gras en brandnetels. Honden zijn niet
toegestaan op het Stapelerveld.
Paaltjes met paarse koppen wijzen u de weg
door Landgoed Hooghalen en het Hijkerveld.



Luister naar de audiotour (7 min)
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Route ‘t Ende aan de Reest
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BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Routebeschrijving ‘t Ende aan de Reest
1 Vanaf parkeerplaats terug naar

Stapelerweg. Aan overkant pad rechts
van huis naar achteren nemen.

2 Via raster op het Stapelerveld rechtaf.

Voorbij graslandje aan rechterhand buigt
pad naar rechts.

3 In het bos op splitsing pad schuin

rechtaf. Pad maakt haakse bocht naar
rechts.

4 Vlak vóór bosrand pad rechtaf.

Bij weiland linksaf naar betonpad.

5 Op betonpad rechtaf. Doorgaande weg

oversteken en op fietspad rechtaf.

6 Voorbij huis pad linksaf langs rand

grasland. Pad rechtdoor vervolgen en via
vlonder naar Overijsselse kant Reest.

7 Bij rand beekdal rechtaf bosrand volgen.

Verderop na bruggetje over sloot maakt
bos plaats voor akkers.
Langs akkerland blijven lopen.
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8 Einde akker rechtaf pad naar Reest.

Over brug buigt pad rechtsaf richting
’t Ende.

9 Voorbij ’t Ende linksaf terug naar

startpunt.

In 2014 bestond Stichting Het Drentse
Landschap tachtig jaar. Het Drentse Landschap
heeft een boek over de Reest gemaakt om
zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken
met haar allermooiste beek.
‘De Reest - Beelden van een beek’ is een
fantastisch boek geworden met prachtige
foto’s en een informatieve tekst. Het boek telt
228 pagina’s en kost 24,95 euro. U kunt het
kopen in de boekhandel en via de webshop
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(foto Sonja van der Meer)

1 Boerderij ’t Ende, een middeleeuws erf
Boerderij ’t Ende hoort tot de alleroudste
erven van het Reestdal. De eerste vermelding
stamt uit 1458 toen Johan Alberts bij ‘t Ende
een ‘aolstal’ (palingfuiken) in de Reest had. In
1569 was ’t Ende één van de vier boerderijen
van de buurtschap De Stapel. De naam laat
zich gemakkelijk verklaren: het erf lag op het
einde van buurtschap De Stapel aan de rand
van het Reestdal. Destijds was het erf op een
grote zandkop gesticht en dat zorgde ervoor
dat de eigenaren flink wat akkerland tot hun
beschikking hadden. Een inventarisatie uit
1792 geeft aan dat ’t Ende toen honderd
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schapen, dertig koeien, negen varkens en vijf
paarden had. Dergelijke aantallen schapen en
koeien konden flink wat mest produceren. De
vijf paarden bewijzen eveneens dat we hier
met een groot boerenbedrijf te maken hadden.

2 Stapelerveld

Eeuwenlang is het Stapelerveld het domein
van de schapen van De Stapel geweest. Aan
het begin van de 20e eeuw werd het grootste
deel van het Stapelerveld ontgonnen tot
landbouwgrond. Slechts een klein deel van het
veld bleef min of meer onaangetast. Over dat
stuk van het veld gaat dit gedeelte van de
route. Verspreid in het bos liggen op
verschillende plaatsen smalle graslandjes. De
kwaliteit van de bodem en de toenmalige
eigendomsverhoudingen bepaalden waar
weitjes kwamen en waar bos staat.
Een deel van het bos op het Stapelerveld is
aangeplant met eikenhakhout en naaldhout.
Het grootste deel echter ontwikkelde zich
spontaan, toen de schaapskudde het veld
verlaten had. Dit type bos herkent u aan de
hoge Grove dennen en de eiken die aan de
onderkant nog breed vertakt zijn. Opvallende
nieuweling in het bos is hulst die zich
ontwikkelt in wat ouder bos met een flinke
humuslaag.
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Voorkant boerderij ‘t Ende (foto Joop van den Merbel)

3 Chique boerderij

Hoe dichter u aan het eind van de wandeling
bij ’t Ende komt, des te meer valt het
voorname karakter van het erf op. Dat het
vroeger zo goed ging op ’t Ende, had alles te
maken met de keuze voor de veeteelt rond de
vorige eeuwwisseling. Dankzij de roomboter
werden het letterlijk gouden jaren…
Het chique voorhuis is vóór de oude boerderij
gebouwd. In dezelfde tijd kreeg ’t Ende aan de
achterkant de grote houten schuur waarin Het
Drentse Landschap haar informatiecentrum
heeft ingericht. Aan het eind van de wandeling
kunt u er even een kijkje nemen.
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6 De natuurlijke loop van de Reest

U zult zich verbazen over de geringe breedte
en over zijn volstrekt natuurlijke loop. De
Reest heeft hier altijd de grens van Drenthe en
Overijssel gevormd. Niemand wilde zijn
vingers branden aan ingewikkelde
grenscorrecties. Pas in de jaren zestig van de
vorige eeuw werd de roep om de Reest recht
te trekken angstig luid. De landbouw had
behoefte aan een goed te regelen
waterhuishouding. De beek moest veel water
kunnen afvoeren en in droge tijden het land
van extra water voorzien. Gelukkig kon dit
onheil in 1971 voor een belangrijk deel worden
gekeerd dankzij een ‘leiding’ richting
Hoogeveensche Vaart.

7 Natuurherstel

Aan vele jaren van tegenstellingen tussen
landbouw en natuurorganisaties kwam in
1989 definitief een eind met de uitspraak van
de Raad van State die bepaalde dat in het
Reestdal het primaat bij de natuur diende te
liggen. Sindsdien doet Het Drentse Landschap
en Het Landschap Overijssel er alles aan om de
natuur in het Reestdal te herstellen. Steeds
belangrijker wordt het om hoger gelegen
landbouwgronden naast het Reestdal aan te
kopen. Dan kun je ook daar het grondwaterpeil
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Dotterbloemen (foto Erik Wanders)

verhogen en zal er meer kwelwater richting
beekdal stromen. Structureel natuurherstel is
een kwestie van lange adem!

9 Dotterbloemhooilanden

In het voorjaar is overal in de landjes langs de
Reest het geel van de Dotterbloem te zien. De
aanwezigheid van dotters duidt op een hoge
grondwaterstand en kwelwater van goede
kwaliteit.
De bloemen gaven hun naam aan een specifiek
soort hooilanden langs de Reest. U vindt ze
niet alleen hier in de middenloop van de Reest,
maar vooral ook in de benedenloop, onder
meer in de buurt van De Havixhorst.
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(Foto Historische Vereniging De Wijk Koekange)

Zuivelfabriek De Eendracht

Als u aan het eind van de Stapelerweg linksaf
gaat in de richting De Wijk, komt u na ongeveer
een kilometer langs de voormalige
Coöperatieve Zuivelfabriek ‘De Eendracht’. Hier
in Haalweide werd een eeuw geleden het geld
voor de boeren van ’t Ende en zijn collega’s in
de omgeving verdiend. In 1896 werd er de
eerste boter geproduceerd. De fabriek van
Haalweide heeft zo’n zeventig jaar bestaan.

Ontdek Drenthe met de Knapzakroutes!

Maak kennis met ruim 60 wandelingen door
het onbekende Drenthe. De Knapzakroutes zijn
zorgvuldig samengesteld met oog voor natuur
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en cultuur. Voor informatie en bestellen kunt u
terecht in onze webwinkel.
In de gratis activiteiten agenda vindt u een
gevarieerd aanbod van activiteiten en
arrangementen, verspreid over de hele
provincie. De agenda bevat de activiteiten die
we organiseren. Verschillende activiteiten die
we in samenwerking met huurders van onze
panden organiseren, zijn ook in deze agenda
opgenomen. Af te halen op het kantoor van
HDL Kloosterstraat 5 in Assen of te bestellen
via de webwinkel.
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Vakantie bij Het Drentse Landschap?

Stichting Het Drentse Landschap
Postbus 83, 9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
Volg ons op:
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ONTWERP: SMARTMOBILETOUR.NL

Stichting Het Drentse Landschap heeft een
aantal prachtig gelegen vakantie-woningen in
of vlakbij natuurgebieden. Het zijn zéér
bijzondere woningen die herinneren aan het
Drenthe van weleer.
Wilt u meer weten? Kijk op
www.drentslandschap.nl/vakantiewoningen
of bel tijdens kantooruren (0592) 30 41 39.

