
Natuurwandelroute nationaal park DWINGELDERVELD 
"ANSERDENNEN - DROSTENVEEN - ANSERVELD" 

Nodig: waterdicht schoeisel met profielzool, kijker, camera, appeltje/reep chocola. 
Duur: 2,5 uur lopen, excl. rustpauze op de hei en het zitje op terras van Theehuis Anserdennen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1- Start op Parkeerplaats Natuurmonumenten a/d Grote Esweg tussen Ansen en Theehuis.  

Esweg (onverhard) volgen- bos in, kruising oversteken. Buizerds melden zich al. Achter ons  
de esgronden om 't dorp Ansen. Links heuveltjesbos met beuken, waarachter dennenbos. 

2- Bordje NM voorbij, zandweg op. Volgende viersprong rechtdoor, afslag Theehuis negeren. 
3- Bij omgevallen bomen kruisen we paden en volgen nu de rode paaltjesroute. Fietspad oversteken 

en doorgaan op rode paaltjesroute op zandweg met moddergaten.  
4- Bij sparrenperceeltje links en weiland rechts doorzicht op Dwingelosche Heide en Achterlandse 

veen, waarvan het water schittert in het licht. In het bos bijbehorend gevogelte: mezen (w.o. 
staartmezen), goudhaantjes, vinken, boomklevers. Dode bomen vol spechtengaten. Op dood 
hout en stammen van bomen prachtige mostapijten. 

5- Op splitsing paden, witte paaltjesroute rechtdoor volgen. Op de hoek een veentje waar vroeger 
turf gegraven is (recht afgestoken kanten nog zichtbaar, makkelijk dicht bij het pad). 

6- Witte paaltjesroute gaat tussen twee 'ontginningskampjes' door; natte weilandjes nu. In het 
struikgewas op een houtwal dringt het krentenboompje zich al op, 'Dwingels trots'. 

7- Na een grote en natte laagte (zoek je weg eromheen) herinnert een eikenlaan aan de oude 
ontginngsstructuur. Aan de pitrus in de weilandjes zie je dat ze 'uit productie zijn'. 

8- Pad vervolgt, iets hoger, over de heidegronden. Uitzicht op weidse heidevelden met vennen en 
veentjes van het nationaal park Dwingelderveld. De bosjes, verderop aan uw rechterhand, zijn 
restanten van het Spaarbankbos, een ontginningsbos midden op de heide. Het complex vennen 
en veentjes behoort bij het Drostenveen en Smitsveen. Pijpestrootje en struikhei bepalen het 
beeld. Waar geplagd is, verjongt de struikhei zich goed. 

9- Bossen links heten Anserdennen; de rokende schoorsteen rechts is de VAM-vuilverbranding 
Geluiden: veldleeuweriken boven de hei, Vlaamse gaaien in 't bos, de wind door de bomen. 

10- Na enkele bochten zien we kraaiheide. In de slootjes langs de zandweg groeit wilgenstruweel.. 
11- Drostenveen ligt fraai in een laagte (was vanouds 't lokale schaatsven). Jeneverbesstruweel op een 

duinhoogte erachter. Op de hei het karakteristieke geluid van jodelende wulpen. 
12- Waar witte paaltjesroute linksaf bos in gaat, struinen wij op zandpad rechtdoor. Zanderosie goed 

te zien en in het losse zand de mestkevers, die altijd wat van hun gading vinden. 
13- Slagboom voorbij, modderig pad volgen dennenbosje in (wie goed kijkt, ontdekt sporen van 

vroegere bosbrand). Pad komt uit op ongebruikte weg, die vaak onder water staat. Zoek je weg 
'ergens', als het maar rechtsaf gaat. 

14- Krenten- en eikenbomen op grens van weg en weiland. Bij einde pad rechtsaf, de heide op!  
Unieke situatie: hier grenst krentenstruweel aan open heide. Voornamelijk struikhei met af en toe 
veldjes dopheide ertussen. Kraaiheide is schaars. Het heideveld blijkt toch geaccidenteerd terrein 
met zandkopjes en -ruggen en veentjes in laagten. 

15- Op een hele natte plek (met plakkaten dophei!) is rechts te zien dat een voormalige 
ontwateringsloot nu gedempt is, zodat de veentjes in het natuurterrein niet leeglopen. De wegjes 
worden ook natter, zodat u soms links en rechts moet pionieren om verder te komen. 

16- Natte pad komt uit op een grotere bosweg, waar u linksaf gaat, slagboom voorbij. 
17- Deze zandweg ontsluit particulier bos- en landbezit. Links ligt het echte 'Dwingelderveld' Aan de 

wegrand kamperfoelie als ondergroei. Schrijvertjes krinkelen in waterplassen op de weg.. 
18- Doorlopen langs afwisseling van bospercelen en weilanden; zijwegen negeren. Er verschijnen 

krentenbomen terzijde. Aan eind, bij oud lariksperceel op de vijfsprong linksaf de laan in. 



19- We volgen het 'Anserpad' (zandweg met schelpenfietspad) zuidwaarts richting Ansen. Ergens bij 
een elektriciteitskastje links, zit een eikvaren op een halve meter hoogte in een boomstronk. In de 
ondergroei krent en kamperfoelie. Mooie spechtenbomen rechts en een fraai geribbelde beuk. 

20- De enige boerderij (nr12) is een typische ontginningsboerderij, zoals er meer staan verderop. De 
laanbegroeiing bestaat hier uit kastanjes. In het struikgewas scharrelt een roodborstje. 

21- Op de viersprong linksaf het verharde fietspad op, langs de diepe ontwateringssloot. U ziet en 
hoort buizerds. Doorgaand asfaltfietspad naar rechts volgen. U bent in het Anserveld. 

22- Aan 't eind rechtsaf zandweg op, fietspad loopt naast ons. Hoog en laag in het bos, met duintjes 
en waterplassen. Zandweg naast het fietspad volgen, naar Theehuis Anserdennen. 

23- Waar fietspad en zandweg linksaf gaan, gewoon meegaan. Schelpenfietspad dat erbij komt 
negeren. Zandweg door 't bos slingert heen en weer, op en neer. Bij theehuis veel lekkers! 

24- Na uw verpozing met versnapering vanaf terras rechts om parkeerplaats heen en rechtsaf witte 
paaltjesroute oppikken. Hier langs de weg kwarrige eiken. De hoge duinen vallen op. Het dode 
hout herbergt interessante paddestoelen (o.m. roodporiehoutzwam, berkenzwam). 

25- De weg richting parkeerplaats Grote Esweg loopt door het dennenbos met een aantal 
eigenaardig gevormde dennen, met mooie tweeling- en drielingbomen. 

(verkend & gelopen op 1/4/2001 door Jan & Annelies Tuttel) 
 


	"ANSERDENNEN - DROSTENVEEN - ANSERVELD"

