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Historische wandelroute Bovensmilde
3,1 km wandelen midden in Drenthe

Beleef Midden in Drenthe
Midden in Drenthe vind je
nog ongerept oerbos en ruige
heidevelden. De perfecte plek om
heerlijk rond te dwalen of op je
mountainbike doorheen te crossen.
Je kunt er zomaar oog in oog
komen te staan met onze Schotse
Hooglanders, dat zijn nog eens echt
stoere gasten.

Ook vind je midden in Drenthe
nog echte authentieke dorpjes
zoals Orvelte. En wat te denken
van de indrukwekkende verhalen
in Herinneringscentrum Kamp
Westerbork? En in het voorjaar en
de zomer zijn er tal van gezellige
evenementen.

Dit dorpsommetje is tot stand gekomen door de samenwerking
tussen de dorpen, de Culturele Raad Smilde, de Historische
Vereniging De Smilde en Stichting Marketing en Promotie
Midden Drenthe.

www.midden-in-drenthe.nl
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Bovensmilde is het jongste en het meest noordelijke deel van
de voormalige gemeente Smilde. Het ligt ongeveer tussen de
Jonkersbrug en de Norgervaartsbrug. Aan de zuidoostkant
grenzend aan de gemeente Assen met het Vakantiepark
Witterzomer en aan de noordwestkant aan de voormalige Smilder
Venen.

1.

Vertrekpunt: Aan de Molenwijk bij
de biologische tuin De Groene Stap,
het hertenkamp ’t Meulenparkie
en de ijsbaan van de ijsvereniging
“Voorwaarts”. Aan de kant van het
hertenkamp staat het overzichtsbord

2.

Loop het dorp in via Bentgras en
Wollegras.

3.

U loopt via het voet-/fietspad naar de
Witterweg.

4.

Hier slaat u rechtsaf en loopt tot aan
de Meidoornlaan.

5.

Sla hier linksaf en wandel tot aan de
Sleedoornlaan.

6.

Hier staat een informatiebord met
informatie over de voormalige
boerderij van de familie van der Velde.

7.
8.

Vervolg uw weg en ga rechtsaf de H.P.
Sickensstraat in.
Bij de Esdoornlaan aangekomen, gaat
u linksaf en steekt de Schoolstraat
over. U bent nu op Brink Baru.

9.

Neem het half verharde pad dat leidt naar
het monument. Langs het pad staat het
informatiebord.

10. Loop vervolgens parallel aan de
Schoolstraat en ga rechtsaf de
Magnoliastraat in.
11.

Op de kruising ziet u een monument. Dit
is een eerbetoon aan de eerste generatie
Molukkers, die in Bovensmilde kwam
wonen. Boven in het monument zijn een
Molukse schelp en de tifa, de Molukse
trommel, verwerkt.

12. Sla linksaf de Jasmijnstraat in naar het
hart van de Molukse wijk.
13. Volg deze tot aan de Seringenstraat, ga
hier rechtsaf.

16. Loop over het onverharde pad tot aan
de Hoofdweg en sla hier linksaf. U
loopt langs de Waterstaatskerk en de
voormalige pastorie. Hier heeft het
Drents Landschap een informatiebord
geplaatst.
17. Neem de eerste straat links, de
Schoolstraat. Na ongeveer 60 meter
treft u een bord met informatie over
de voormalige scholen die aan de
Schoolstraat hebben gestaan.
18. U loopt tot aan de J. de Walstraat en
slaat hier in. Links ziet u het gebouw
van het Apostolisch Genootschap dat
van 1955 tot 2010 door Het Apostolisch
Genootschap in gebruik is geweest. Het
gebouw is in 2014 verbouwd tot woning.

14. Loop tot aan de Vuurdoornlaan en sla
daar linksaf.

19. Wandel tot aan de driesprong J. de
Walstraat, Ds. Luitsen Dijkstrastraat en
de H.P. Sickensstraat.

15. Na een scherpe bocht naar rechts komt u
uit bij een onverhard pad. Hier ziet u de
achterzijde van de Waterstaatskerk met
de daar naast gelegen Pastorie.

20. Aan uw rechterzijde staat / stond Het
Kruispunt, een voormalig kerkgebouw
met nevenruimten en een kosterswoning.

21. Hier recht tegenover stond de CBS De
Wingerd. Sinds 2013 is de Wingerd
gevestigd in Brede School “De Kiem” aan
de Floralaan 1a.
22. Sla hier linksaf de H.P. Sickensstraat in
tot aan de Meester Weijerstraat.
23. Loop dan de Meester Weijerstraat in
waar u links een bord ziet staan met info.
over de Stellingmolen De Hoed. De Hoed
heeft waarschijnlijk gestaan ter hoogte
van huisnummer 10.
24. Loop de Meester Weijerstraat uit, steek
de Witterweg over en wandel via het
fiets-/voetpad terug naar De Groene Stap
en ‘t Meulenparkie, het beginpunt van uw
wandeling.
Bovensmilde is het jongste en het meest
noordelijke deel van de voormalige gemeente
Smilde.
Bovensmilde heeft een Molukse wijk en
heeft in 1977 bekendheid gekregen door de
bezetting van de openbare basisschool door
Zuid-Molukkers.

Aan de Meesterwijk nr. 6 ligt het oudste
blauwe bessen bedrijf van Europa. In 1923
werd de kwekerij opgericht door dhr. G.J.
Borgesius. In 1972 heeft dhr. Vossenman de
kwekerij overgenomen en in 1992 verkocht aan
dhr. Kloosterhuis. Sinds 2011 hebben Rik en
Geppie Harmsma het Blauwe Bessen Bedrijf in
eigendom.
Bekendheid had/heeft ook de “poppenfabriek”
van Steinweg. In 1949 begonnen gebroeders
Steinweg aan Hoofdweg 210 in de vormalige
lagere school hun speelgoedfabriek Elcee-Haly.
De “poppenfabriek” was een begrip in Smilde.
Veel Smildigers vonden hier werk. Rond de
eeuwwisseling verhuisde het bedrijf naar het
industrieterrein in Hijkersmilde. Het bedrijf
floreert nog steeds onder de naam Verenigde
Speelgoedindustrieën Elcee-Haly b.v. In het
gebouw aan Hoofdweg 210 vestigde zich
Fitnesscentrum Sportique.
Bovensmilde is ook bekend geworden
als woonplaats van een voorman van De
Afscheiding (1834), nl. de veenarbeider Luitsen
Jochems Dijkstra, later ds. Luitsen Dijkstra.
Hij was één van de eerste aanhangers van ds.
Hendrick de Cock. Mede van hieruit verbreidde

zich het gereformeerde gedachtegoed
over Drenthe.
Pas in 1868-1870 kreeg Bovensmilde
haar eigen kerk, een zogenaamde
Waterstaatskerk. Hier heeft het Drents
Landschap een informatiebord geplaatst.

