Een eindje om met Het Drentse Landschap

Wandelroute

Landgoed Rheebruggen
Tekst: Bertus Boivin / Eric van der Bilt
Foto: Hans Dekker

Veel mensen hebben wel eens van
Rheebruggen gehoord, weinig mensen zijn er
zelf ook echt geweest. ‘Een goed bewaard
geheim’ hebben we Landgoed Rheebruggen
wel eens genoemd. Ga er binnenkort eens
een middag heen. U zult het met ons eens
zijn: wie van een echt Drents landschap
houdt, móét een keer naar Rheebruggen!
Een eeuwenoude weg slingert met drie
haakse bochten over het landgoed. Bospaden
en zandwegen brengen u door de landgoedbossen en langs de akkers, weitjes en oude
boerderijen van Rheebruggen.
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Informatie over de wandelroute
Lengte route 4 km.
Startpunt in Uffelte de Tweede Uffelterbrug
over (Café Schenkel). Neem na de brug over
de Oude Vaart linksaf de Anserweg. Het
startpunt ligt vóór Rheebruggen bij het
informatiebord in de haakse bocht.
Gps-coördinaten startpunt
N 52° 47’ 07” / O 06° 17’ 39”
Openbaar Vervoer
Buslijn Meppel-Assen, halte Anserweg,
Uffelte (hierna 1,5 kilometer naar startpunt).
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.
honden zijn aangelijnd toegestaan.
begaanbaarheid paden goed begaanbaar.
Paaltjes met paarse koppen wijzen u de weg
over Landgoed Rheebruggen.



Luister naar de audiotour
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Route Landgoed Rheebruggen
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BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Route Landgoed Rheebruggen
1 Vanaf startpunt zandpad rechtdoor.
2 In de haakse bocht paadje rechtsaf.
3 Na boerderij op klinkerweg linksaf.
4 In haakse bocht klinkerweg blijven

volgen (hier neemt de paaltjesroute het
zandpad rechtdoor!).

5 Bij informatiebord zandweg linksaf.
6 Vóór boerderij rechtsaf en nu bent u

terug op de paaltjesroute.

7 Einde bos paadje linksaf langs grasland.

Paadje maakt haakse bocht.

8 Bij sloot linksaf. Pad maakt haakse

bocht.

9 Einde pad zandweg linksaf. Zandweg

maakt haakse bocht. Zandweg volgen
tot startpunt.
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Landgoed Rheebruggen (foto Hans Dekker)

Dekzand in het stroomdal

Landgoed Rheebruggen ligt tussen Uffelte en
Ansen op een dekzandopduiking in het brede
stroomdal van de beek die lang geleden
vergraven werd tot Oude Vaart. Onderweg bij
punt 7 kunt u goed zien dat Rheebruggen een
stukje hoger ligt dan het omringende land.
In de middeleeuwen moet het ‘eilandje’
Rheebruggen dicht begroeid geweest zijn met
eiken en berken. Het maakte het lang geleden
tot een prima plek om hoog en droog te
wonen. De eerste bewoners kapten een groot
deel van het bos om op de vruchtbare
keileemgrond hun akkers aan te leggen.
Weiland en hooiland was rond Rheebruggen in
overvloed.
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Huis Rheebruggen in 1620 (tekening Hendrik Spilman)

Rederbroec

De oudste vermelding van Rheebruggen stamt
uit 1382 toen de Overijsselse edelman Evert
van Essen belasting betaalde voor een
boerenbedrijf op ‘Rederbroec’. Het woord
‘rede’ (ofwel ‘rhee’) betekent waarschijnlijk
‘grens’, terwijl met ‘broec’ vermoedelijk ‘brug’
bedoeld is.
Rheebruggen was dus het landgoed bij de
grensbrug. Al in het begin van de veertiende
eeuw vormde het waterloopje Scheidgruppe,
dat langs de westkant van Rheebruggen liep,
de grens van de kerspelen Ruinen en Havelte.
U passeert de Scheidgruppe bij punt 3.
Rond 1400 was er al sprake van een brug in de
weg van Uffelte naar Ansen.
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Lieflijk huis

In 1437 moest de Etstoel, de hoogste
rechtbank in Drenthe, uitspraak doen in een
slepende zaak tussen Johan van den Clooster
en Reynolt van Echten over het eigendom van
Rheebruggen. De familie Van den Clooster trok
aan het langste eind. Ze woonden overigens
zelf niet op Rheebruggen, maar op De
Havixhorst bij De Wijk en verpachtten het
landgoed aan een pachter, ofwel een meier.
Dat veranderde pas rond 1560. Roelof van den
Clooster ging zich ‘Van den Clooster tot
Rheebruggen’ noemen toen hij zelf het huis op
Rheebruggen betrok. Dit eerste huis stond
achter de boerderij Bouwhuis bij punt 4.
De meier kreeg een nieuwe boerderij.
Deze Meiersplaats stond op de plaats van de
boerderij bij punt 6.
Rond 1620 kreeg het huis Rheebruggen het
uiterlijk dat Hendrik Spilman een eeuw later in
de tekening vastlegde: een lieflijk buitenhuis
met trapgeveltjes omgeven door een gracht
met een bruggetje naar de voordeur. Er hebben
maar liefst elf generaties Van den Clooster op
het landgoed gewoond. De laatste overleed er
in 1824.
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Pachtboerderijen

Aalt Willem van Holthe erfde het huis na het
overlijden van zijn moeder Roelina van den
Clooster. Na enige tijd besloot hij Rheebruggen
af te breken. Van Holthe had geprobeerd het
huis te verhuren, maar dat was niet gelukt. En
er zelf gaan wonen was geen optie als je huize
Oldengaerde bij Dwingeloo bewoonde. Van het
oude huis is nu nog alleen de huisplaats met
een gracht eromheen aanwezig.
In de loop van de 19e eeuw kwam
Rheebruggen in het bezit van de familie
Westra van Holthe die het landgoed met vijf
pachtboerderijen verpachtte. Behalve het
Bouwhuis en de Meiersplaats waren dat De
Horst na punt 3, de Nieuwe Kamp
na punt 2 en de Veldkamp na punt 4.
Limousin runderen (foto Hans Dekker)
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Ouderwets boerenbedrijf

Sinds 1972 is Het Drentse Landschap eigenaar
van het ruim 325 hectare grote Landgoed
Rheebruggen. De stichting probeert het oude
Drentse boerenbedrijf op het landgoed te
herstellen.
Beheerboerderij Veldkamp heeft grote
potstallen voor de kudde Limousinrunderen.
De dieren staan ‘s zomers in de weilanden op
en rond Rheebruggen. Met hun mest worden
de akkertjes bemest waar rogge, haver en
gerst wordt verbouwd. De bossen op het
landgoed wil Het Drentse Landschap laten
ontwikkelen tot een hoogopgaand loofbos.
Veel naaldbomen als sparren en lariksen die
indertijd als productiebos waren geplant, zijn
inmiddels gekapt.

Zonnepanelen

Met de aankoop van boerderij Veldkamp in
2013 is Het Drentse Landschap eigenaar
geworden van alle boerderijen op het
landgoed. Deze boerderij, oorspronkelijk van
kalkzandsteen gebouwd, is compleet
herbouwd in zijn originele vorm en in gebruik
genomen als beheerboerderij. Naast de
boerderij kwam een grote potstal met plaats
voor 150 koeien. De Limousins van
Rheebruggen zijn zoogkoeien. Ze voeden zelf
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Bosanemonen (foto Henny Leijtens)

hun kalfjes op en worden gehouden om het
landgoed te begrazen en voor de mest.
’s Winters staan Limousin-runderen op stal.
Op het dak van de stal liggen maar liefst 640
zonnepanelen die duurzame energie opwekken
voor dertig tot veertig huishoudens in het
nabijgelegen dorp Ansen.

Bosanemonen in het voorjaar

In het voorjaar kleurt de bosbodem van
Rheebruggen op sommige plekken wit van de
bosanemoon. Het plantje bloeit vroeg in het
jaar omdat de bomen dan nog niet in het blad
zitten. Zodra er veel schaduw op de bosbodem
begint te vallen, is de bosanemoon al weer
verdwenen. De planten houden van een
vochtige en mineraalrijke bodem, dus gedijt de
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bosanemoon prima in de bossen van
Rheebruggen.
Meer over de geschiedenis en het beheer vindt
u in het boek Landgoed Rheebruggen - Een
goed bewaard geheim, geschreven door
Bertus Boivin en uitgegeven in de serie
‘Cultuurschatten van Drenthe’ van Stichting
Het Drentse Landschap en uitgever Van
Gorcum in Assen. Het boek is voor de speciale
prijs van slechts € 7,50 (excl. verzendkosten)
te bestellen in de webwinkel.

Ontdek Drenthe met de Knapzakroutes!

Maak kennis met ruim 60 wandelingen door
het onbekende Drenthe. De Knapzakroutes zijn
zorgvuldig samengesteld met oog voor natuur
en cultuur. Voor informatie en bestellen kunt u
terecht in onze webwinkel.
Zin om eens op Landgoed Rheebruggen te
overnachten? Het Drentse Landschap heeft de
Meiersplaats ingericht als vakantiewoning.
Het is de oudste boerderij van het landgoed,
deels uit de achttiende eeuw, mogelijk zelfs
nóg ouder. De Meiersplaats is geschikt voor
maximaal acht personen met drie slaapkamers
in de boerderij en een aparte slaap-en
badkamer in de schuur.
www.buitenlevenvakanties.nl/woningen/
meiersplaats

11

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.

