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Weer namen wij deel aan de Drents Friese Woud wandelvierdaagse. Op woensdag
middag reden we naar het Noorden en na een koffiepauze onderweg kwamen we
rond 16.00 uur aan bij het “Dingspilhuus”. Het weerzien met de organisatie was hartverwarmend evenals de begroeting met Marrie en Gerben de Vries, ons gastgezin.
Donderdag, 1* wandeldag
Bij een stralende zon werd om half negen gestart. Het dorp uit, langs Oldendiever
naar en over de Oldendieverbrug met zijn apart mooi sluiswachters huis. Veel
weilanden met pas gemaaid gras. Een uit elkaar lopende schaapskudde die binnen
een mum van tijd door de schaapshond bij elkaar werd gedreven, mooi om te zien.
Langs sloten, en stuwen, om het waterpeil constant te houden. Naar en door
Dwingeloo en langs de St. Nicolaaskerk, met de bijzondere “Siepel” toren. 1*controle
rust 7,2 km. op groot terras bij hotel. Na de rust, (in de schaduw), liepen we langs de
Brink, het mooie dorp uit. Brink is een grasland omringd met bomen, midden in het
dorp. We zagen paarden die hun veulentjes beschermden, heel knus. Langs het
PLANETRON met zijn grote schotel antenne die in de toekomst rechtstreeks een
verbinding gaat maken met de Maan, de sterrenwacht toren en het info centrum.
Door de bossen van het Dwingelerzand met veel drassig natte bospaden.
2* C+R 11,8 km bij een mobile post. Verder door bos en natuur met oude dubbele
bomenlanen van honderden meters ver, behorende bij tig grote herenhuizen van
Havezate, (vroegere Edelen). “Oldengaerde” en “Nyengaerde”. Boerderijen half
verstopt achter de bloeiende rhododendrons. Terug naar en door Dwingeloo tot de
3* rust, 17,5 km. Langs de prachtige kerk, met de ui- vormige toren, het dorp uit en
tussendoor de akkers naar en tussendoor het knusse dorpje Dieverbrug met zijn vele
boerderijtjes met natuurlijk, rieten daken. Over de brug van de Drentse Hoofdvaart en
over het fietspad terug naar Diever en het Dingspilhuus. Finish rond 13.30 uur.
Volgens opgave 20,8 km. Er waren 1160 personen gestart.
Temperatuur vandaag tot ± 27˚ C.
Vrijdag, 2* wandeldag
De zon scheen al erg warm toen wij om 8.30 uur afliepen richting de brug over het
kanaal de “Drentse hoofdvaart”. Dit kanaal loopt van Assen naar Meppel.
Stroomafwaarts liepen we, het kanaal is gegraven tussen 1769 en 1780, het heeft 9
sluizen en gemalen om het waterpeil vast en op hoogte te houden, zodat Meppel niet
onder water loopt. De stoep van de koepelkerk in Smilde en de torenspits van de
grote kerk in Meppel zijn even hoog. Akkers en grasvelden, de landbouwers hadden
het druk met het binnenhalen van de gras oogst. 1* Controle rust 4,7 km bij camping.
De schaduw werd opgezocht. Verder liepen wij, een ooievaar die zijn kroost aan het
voeren was, hoog boven het maaiveld, natuurlijk werd dit op de gevoelige plaat
vastgelegd. De ene boer deed maaien, de andere was het gras aan het draaien.
Langsop en over de bruggetjes van de water kanalen; en stuwen die het waterpeil op
hoogte houden voor de akkers. Hier en daar een boerderij met het rieten dak tot bijna
op de grond. 2* C+R 11,4 km mobiele post. (4 Grote party tenten van 4 bij 8 meter.)
Vervolgens stroomopwaarts langsop het kanaal. Er staan pompstations langs het
kanaal die bij lage waterstand, (lange droge periodes), het water vanaf Meppel
trapsgewijs omhoog pompen naar Assen. Om dit kanaal voor de scheeps en
pleziervaart bevaarbaar te houden, is het nodig om bij lange droge periodes 2 tot 3
miljoen kubieke meter water vanuit Zwartsluis trapsgewijs omhoog te pompen.
Kikvorsen, water en zangvogels zorgden voor de muziek onderweg. 3* C+R 14,3km
weer bij camping. Naar de Wittelterbrug die net omhoog was voor een plezierboot.

We liepen richting Oldendiever, een buurtschap met zeer oude grote boerderijen. De
boerderij waar Hans Wiegel woonde heeft een nieuwe eigenaar.

Het “optrekje” en de tuin heeft een bijna jaar lange metamorfose ondergaan. Terug
naar en door Diever tot de finish 19,9 km. Rond 13.30 uur. Temp. tot ± 28˚ C.
Vandaag waren 1238 pers. gestart.
Zaterdag 3*wandeldag.
Weer werd in de volle zon afgelopen om 8.30 uur. Door het dorp met zijn karakteristieken woningen en gebouwen. Schaduw in de bossen van “Berkenheuvel”. Dit is
een gedeelte van het “Drents Friese Wold”, een aaneengesloten (1650 ha) bos en
heide gebied op de grens van Friesland en Drenten. Dit uitgestrekte gebied werd
aangelegd in het midden van de 19” eeuw. Prachtige naaldboombossen met veel
vennetjes, heide en zandverstuivingen. 1* contr-rust 4,3 km mobiele post. Door bos,
langs vennen met zwart water waar overheen een witte waas van het veenpluis
badend in de zon, schitterend ! Langs enkele boerderij campings, buiten het dorp
Wapse, het was er behoorlijk druk met caravans en tenten. Door het buitengebied tot
de 2* C+R 9,1 km bij hotel terras. Terug naar en door Wapse, weer was er veel te
kijken. Langsop en door de bossen van “Berkenheuvel”, prachtige naald en loofbomen. In de schaduw lopen was aangenaam, veel kikkergekwaak, hadden de
kikkers het ook zo warm? 3* C+R 13,9 km (mobiel) bij het “Onderduikersshol” . Dit is
een bekend en belangrijk oorlogs monument, (nog in 1994 ingrijpend gerestaureerd).
Dit hol was tijdens de bezetting een onderkomen (schuilplaats) voor leden van de
Dieverder knokploeg. Door de dichte begroeiing was het hol onvindbaar. Maar door
verraad werden 11 onderduikers opgepakt, ook een arts, niemand zou terugkeren uit
de Duitse concentratie kampen, alleen de gevangen politieman kwam terug. Door de
bossen en tussendoor de akkers en velden. Langsop de visvijver die einde jaren ’70
is gegraven voor de zandwinning i.v.m. de ruilverkaveling. Via een lange planken
vlonderbrug over de “Kwaakpoelen”, een thuis voor kikkers. Door de nieuwbouwwijk,
met ruime kavels terug door het dorp tot de finish 20 km.
Rond 14.00 uur waren1389 pers gestart. Temp. tot ± 26˚ C.
Pinksterzondag 4* wandeling.
Jammer, alweer de laatste wandeling. Weer in de stralende zonwerd om 8.30 uur
afgelopen. Het dorp uit langs de eendenvijver en het vroegere “Tolhuisje”. De bossen
in en door, een langgerekt lint van wandelaars onderdoor de bomen, dus,..in de
schaduw! De vogels floten er flink op los. Over wildroosters of door klappoortjes.
1* C+R op 5,4 km bij camping restaurant aan de bosrand. Vervolgens door de
bossen van “Berkenheuvel, over het bruggetje van het riviertje de Tilgrip, een
zijriviertje van de “Vledder AA”. De ganzenpoel vol met veenpluis en pijpenstrootje.
2* C+R 10,5 km mobiel. Bos en natuur, de Schotse Hooglanders waren hier de baas,
ze stonden midden op het wandelpad. Voor een deel rond het natuur en camping
gebied “Oude Willem” terug naar het rest. Voor de 3* C+R 14,4 km. Door de bossen
met enorm grote waaier dennen, over het fietspad tussen “Berkenheuvel” en
“Dieverzand”, wat was het warm in de zon. Langs het Openlucht museum waar
jaarlijks een spel van Sha’kespeare wordt gespeeld door de toneelvereniging van

Diever, ook hierdoor is Diever landelijk bekend. Door het historisch dorpsdeel met de
in riet getooide boerderijen, sprookjesachtig mooi ! Langs het verpleeghuis terug
naar de finish 20 km.Het was 13.30 uur er waren vandaag 1296 pers gestart temp.
tot ± 27˚ C.Ieder kreeg een roos en indien gewenst een medaille of volgnummer, wij
kregen nr. 12. Na een verfrissende douche hebben wij allen bedankt, afscheid
genomen van fam. De Vries, de organisatie van de wandel vierdaagsen bedankt en
allen “blijf gezond gewenst”, tot volgend jaar !
Waarom zo vaak naar Diever de vierdaagse wandelen ?
Diever is een oud, karakteristiek en rustig dorpje het heeft ± 2.000 inwoners. Het is
een van de 25 dorpen (of gehuchten) behorende bij de gemeente Westerveld. De
oppervlakte van deze gemeente is ±19.000 ha. En het totaal aantal inwoners is
±19.000. Op al de wegen in deze grote en kleine dorpen staat maar één stoplicht !
Bij het dorpje Zorgvlied, het is in werking als de koeien moeten oversteken ! Een
bewijs dat in deze omgeving echte rust is. Niet alleen vanwege deze rust, de mooie
natuur, gemoedelijke en vriendelijke mensen, bijna iedereen zegt elkaar “gedag”.
Daarom hebben wij alvast weer gereserveerd, want; volgend jaar in 2013, is er weer
van 23 thm 26 mei de “Drents Friese Wold” wandel vierdaagsen te Diever.

