
 
                          Steenberger Oosterveld (foto Jaap de Vries)  

  

De meeste mensen kennen het Steenberger 
Oosterveld bij Zuidwolde uitsluitend van de 
borden van Het Drentse Landschap langs de 
N48. Tijdens deze wandelroute laten we u niet 
alleen kennismaken met het Oosterveld zoals het 
er heden ten dage uitziet, maar ook met de oude 
buurtschap Steenbergen en zijn Steenberger 
Esch ten westen van de autoweg. Het meest 
verrassende onderweg is misschien wel dat dat 
het eeuwenoude landschap van Steenbergen er 
nog gewoon is alsof er niets is gebeurd.  
  
   

Onderweg gaat u met eigen ogen zien hoe Stichting Het 

Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en voor 

het Drentse cultureel erfgoed.  

Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard! 

Steun ons... Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor 

meer informatie op www.drentslandschap.nl.  

 

Lengte van de route 9,5 km. (lus Steenbergen 

Oosterveld 6 km en lus Steenbergen 3,5 km)  

startpunt Ecoduct Suthwalda (N48 afslag Zuidwolde, 

op rotonde tweede afslag) 

 

 

gps-coördinaten startpunt N 

52o 40I 39II - O 06o 26I 38II  

openbaar vervoer buslijn Hoogeveen-Ommen, halte  

Hoofdstraat 2 bij Steenbergenn Zie 

www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.   

honden zijn vanwege de runderen niet toegestaan op het 

Oosterveld begaanbaarheid sommige paadjes zijn in 

natte tijden moeilijk te belopen.  

afkortingen LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor.  
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Een eindje om met Het Drentse Landschap         w ande lroute   
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    ROUTEBESCHRIJVING  

 

1.  Volg fietspad over ecoduct. 

2.  Na twee haakse bochten na 50 m LA via veerooster veld op. Einde open veld RA. Midden op heideveld op 

splitsing links aanhouden. 

3. Na raster paadje RA. Op driesprong rechts aanhouden. Vóór fietspad bospad LA. 

4. Bij veentje RA langs afsluitboom. Op driesprong rechts aanhouden (niet naar hek!). Bij breder pad rechts 

aanhouden tot fietspad. 

5. Op fietspad LA. Eerste pad LA (smal bospad). Paadje steeds RD vervolgen. 

6. Op driesprong bij heideveld niet langs raster, maar rechts aanhouden min of meer RD. Paadje RD blijven 

vervolgen. 

7. Einde paadje links aanhouden (ATB-route). Op kruising met breed bospad LA. Pad vervolgen langs weitje. 

8. Einde weitje bij bank RA. Na weitje op kruising RD. 

9. Op twee splitsingen vlakbij elkaar rechts aanhouden. Bij eind paadje links aanhouden richting N48. 

10. Op kruising paadjes 40 m vóór N48 LA. Na raster zandweg RA. Bij ecoduct links aanhouden. 

 

3. (zie kaartje) Bij open veld rechts aanhouden. 

2. Na veerooster fietspad RA. Via ecoduct terug naar startpunt. 

1. Overkant ecoduct zandweg RA richting N48. Zandpad langs weg volgen tot vlak vóór kilometerpaaltje 112,8 

(aan rechterkant N48). Daar bospad LA. 

11. Bij es RA. Na es in bos recht bospad LA. 

12. Bij weiland smal slingerpaadje RA. Links aanhouden naar asfaltweggetje. Op weggetje LA. 

13. Op driesprong LA klinkerweggetje Steenbergen. 

14. Vóór plaatsnaambord Zuidwolde keienstraatje LA. Straatje wordt zandweg. Op driesprong LA. 

15. Op volgende driesprong RA tussen de akkers door. 

16. Na bankje smal pad LA door bossingel. 

17. Einde paadje bospad RA. Pad steeds RD vervolgen. 

18. Einde bospad fietspad LA terug naar start. 

   
  

  

  

  

 

 

  



  
  

  

De Rug van Zuidwolde   

Toen het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd van het 

noordoosten naar het zuidwesten over Drenthe schoof, 

werden hier en daar stuwwallen gevormd, waaronder de 

8 km. lange Rug van Zuidwolde.   

De oudste naam van de streek is het Suthwalda. Deze 

middeleeuwse naam van het ‘Zuidwoud’ ofwel Zuidwolde  

leeft voort in het ecoduct waar we de wandeling 

beginnen.  

In de loop van de 13e eeuw vestigden zich voor het eerst 

mensen in het Suthwalda. Ze stichtten een rij 

buurtschappen die steeds uit een paar boerderijen met 

een gezamenlijke es bestonden. Zo ontstonden in het 

noorden op de rug Ten Arlo, Lubbinge en Steenbergen. 

Ten zuiden ervan groeide de buurtschap Kerkenbosch uit 

tot het huidige Zuidwolde.  

De wandeling laat u kennismaken met de oude 

boerderijen van Steenbergen (punt 13 in de route). Ook 

komt u langs en over de Steenberger Esch (11 en 15).  

  

  

)  

  

Bossen op de es  

De bossen tussen het dorp en de N48 zijn voor een 

belangrijk deel op oude esgrond aangelegd. Op de oude 

kaart die rond 1900 getekend werd, gaan (licht 

gekleurde) esakkers over in (groen gekleurde) 

bospercelen. Tegen het eind van de 19e eeuw werden op 

de Rug van Zuidwolde de slechtste akkers op grote 

schaal ingepoot met eiken, berken en naaldbomen.  

De oogsten waren sterk teruggelopen door wat men toen 

de ‘ziekte der Drentsche esschen’ noemde. Met bosbouw 

hoopten de boeren meer te verdienen. Op een gegeven 

moment kwam men achter de oorzaak van de ziekte, 

namelijk dat de esgronden sterk verzuurd waren door het 

gebruik van veenplaggen bij de bemesting. Het strooien 

van thomasslakkenmeel bleek dé remedie tegen de 

verzuring.  

  

Steenberger Oosterveld  

Op de oude kaart is goed te zien dat er rond 1900 een 

scherpe overgang was tussen de esbossen en het 

Steenberger Oosterveld, toen nog het domein van de 

schapen van de Steenberger boeren. Ter plekke van 

deze overgang loopt nu de N48.  

Helemaal rechts op de kaart ziet u de eerste resultaten 

van ontginningsactiviteiten vanuit Alteveer.  

Tijdens de wandeling loopt u een eindje over het fietspad 

dat op de grens van deze ontginningen en het inmiddels 

beboste Oosterveld loopt (punt 5).  

Opvallend is het hoogteverschil tussen het boerenland 

rechts en het bos links van het pad. Deels is het een 

gevolg van vervening en inklinking. Deels komt het ook 

omdat de grond tijdens de ontginning geëgaliseerd werd 

en er hier rond vandaan gehaald is om het land verderop 

een stuk op te hogen.  

Dat juist hier langs deze grens de ontginningsactiviteiten 

gestaakt zijn, heeft alles te maken met de natuurlijke 

hoedanigheid van het Steenberger Oosterveld. Het 

gebied was zo geaccidenteerd dat de ontginners er 

letterlijk geen brood in zagen om er fatsoenlijke 

landbouwgrond van te maken. Niet voor niets noemde 

men in de omgeving dit deel van het veld Klein 

Zwitserland… Je kon dit overigens een eeuw geleden 

overal in Drenthe zien gebeuren: waardeloze ‘woeste 

grond’ werd tijdens de ontginning noodgedwongen 

gespaard waardoor het gebied inmiddels een stukje 

kostbare natuur is geworden.  

  

Bebossing van het veld  

Een groot deel van het Steenberger Oosterveld is met 

bos bedekt. Een deel ervan is destijds aangeplant om de 

hoge stuifduinen vast te leggen (zie de oude kaart) en 

later om als productiebos te dienen. Grove den, fijnspar 

en douglasspar voeren daar de boventoon. Langs het 

pad aan de noordkant ziet u dat er tal van slootjes 

gegraven werden – zogeheten rabatten – die ervoor 

moesten zorgen dat de bomen niet voortdurend met de 

voeten in het water stonden (punt 6). Eerder tijdens de 

wandeling kwam u langs het heideveld (punt 3) door bos 

dat daar spontaan op het veld is gaan groeien toen de 

schapen van het veld verdwenen waren. Het Drentse 

Landschap heeft op een deel van het veld Schotse 

hooglanders ingezet om het vrij van opslag te houden. In 

de spontaan ontstane bossen op het Steenberger 

Oosterveld is sprake van een veel rijker bosmilieu dan in 

het voormalige productiebos. U herkent het bijvoorbeeld 

aan het veelvuldig voorkomen van hulst.   

 

Hulst op het Oosterveld (foto Henny Leijtens)   

  

Achtergrondinformatie over het gebied   



Buurtschap Steenbergen  

De buurtschap Steenbergen telde vroeger een stuk of 

tien boerderijen. De oudste van de huidige boerderijen 

stamt uit 1756, zoals u aan de vier muurankers in de 

voorgevel kunt aflezen. In 1625 kocht Roelof van Echten 

van de boeren van Steenbergen en hun buren in Ten 

Arlo het oostelijke deel van hun veengronden. Dit zou het 

begin van Hoogeveen worden. Zelf ontgonnen de boeren 

het hoogveen aan de westkant van de rug van 

Zuidwolde.  

Boerderij in Steenbergen (foto Henny Leijtens)  

  

Ecoduct Suthwalda  

Sinds enkele jaren verbindt het ecoduct Suthwalda de 

natuurgebieden rond Zuidwolde met het Steenberger 

Oosterveld. Bijzonderheid is dat er een fietspad over 

het viaduct loopt. De meeste ecoducten zijn namelijk 

niet voor het publiek toegankelijk. Dit gecombineerde 

gebruik van de overgang verloopt overigens zonder al 

te veel problemen. Mensen gaan er doorgaans overdag 

overheen, terwijl dassen en reeën er in de schemering 

en nacht gebruik van maken.  

Ecoduct Suthwalda (foto Henny Leijtens)   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Bast van een grove den (foto Henny Leijtens)   

  
De  geschikte grove den   

  

Voor het vastleggen van stuifzanden  

was   de   g rove den ( p inus sylvestris)   

buitengewoon   geschikt, omdat hij in  
barre omstandigheden kon   overleven,  
dus ook hier in Klein Zwitserland.   

Deze dennensoort heeft namelijk een  

zeer   lange penwortel die het water  
dieper uit de   ondergrond kan halen dan  
andere bo omsoorten.   

Een  g rove den kan meer dan dertig  

meter   hoog worden: een lange mast  
met een ‘toefje   boom’ bovenin.    

Aan de rand van de heide ziet u   

tientallen zaailingen van de  g rove den  
( punt  3) .    

Deze   spontaan opgekomen  g rove  
dennen heten ook   wel vliegdennen.   
  


