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Wandeling Reestdal 
 
Beschrijving 

 Wanneer u het erf van de molen de Star verlaat gaat u rechtsaf het schelpenpad op. 
 U steekt na het wit houten hek de provinciale weg (Coevorderweg) over en loopt over het 

fietspad naar rechts. 
 U neemt de eerste onverharde weg (verderop wel weer verhard) naar links bij het bordje 

‘Particulier Weidevogelbeheer’. 
 U gaat rechtdoor langs de bosrand daar waar de weg (inmiddels asfalt) links afbuigt. 
 U bereikt de provinciale weg Balkbrug/Zuidwolde hier gaat u links. 
 U neemt de eerste halfverharde weg rechts ter hoogte van Den Kaat 8. 
 U houdt rechts aan, achter/naast de boerderij Den Kaat 4 en volgt het bordje Rabbinge 1+2. 
 Na de brug over de Reest neemt u het karrenspoor naar links, het Natuurreservaat van Het 

Drentse Landschap in. Links ziet u de uitgestrekte hooi- en weilanden en kikkerpoelen, iets 
verder ziet u ter hoogte van de Holtberg links, ook veel poelen tussen de bomen door 
rechts. 

 Bij een driesprong blijft u het pad, nu het Reestpad, over een erf volgen. Het pad naar 
rechts negeren. 

 Bij de T-kruising (ter hoogte van Rabbinge 3) houdt u rechts aan, het Reestpad volgen. 
 Uw pad buigt naar links over het erf van een volgende boerderij (Rabbinge 4). 
 U verlaat het Reestpad ongeveer 20 meter voor een hek en houdt links de geel/rode route 

aan. 
 Ook bij de volgende splitsing volgt u links deze geel/rode route en passeert een slagboom. 
 Bij een volgende splitsing houdt u rechts aan en daarna op een viersprong links, u komt 

weer op het Reestpad. 
 U loopt naar het kerkvonder met het hogere akkerland links van u en een houtwal rechts 

(met veel hop), via dit bruggetje komt u weer in Overijssel. 
 U loopt vervolgens tussen begraafplaats en de NH-kerk Oud Avereest naar de provinciale 

weg van Balkbrug naar De Wijk. U passeert een wit afsluithek. 
 U steekt de weg over en houdt rechts aan en loopt naar ‘De Wheem’. 
 Vanuit het informatiecentrum gaat u linksaf over een onverhard pad, langs het bordje 

‘Reestdal’. Achter ‘De Wheem’, dus links van het pad waar u loopt, is een parkeerplaats en 
staan picknickbanken.  

 U loopt tot het einde weiland en gaat bij de bosrand linksaf. 
 Na het bordje ‘Eigen Weg’ loopt u over het erf van Nieuwe Dijk 3 naar de asfaltweg. Hier 

loopt u naar rechts. 
 Op de Nieuwe Dijk neemt u de eerste weg links: De Haar. 
 U loopt De Haar af en laat de camping ‘Reestdal’ en ‘Si-Es-An’ rechts liggen. U negeert de 

Schapenstreek en vervolgens de Vrieschedijk.  
 U gaat rechtdoor langs de slagboom en het bordje Reestdal van Landschap Overijssel. 
 U loopt nu in de Haardennen. U volgt weer het Reestpad, dus niet naar links. 
 Het hoofdpad, een zandweg, het Reestpad, slingert en buigt bij een heideveld naar links 

met links van u een hogere zandrug. 
 Na dit heideveldje Reestpad volgen en ven rechts laten liggen.  
 Bij het volgende heideveldje aan uw linkerkant gaat u naar rechts (na het rode paaltje) en 

blijft het Reestpad volgen. 
 Over het bruggetje blijft u het Reestpad naar rechts volgen met aan uw rechterhand water. 
 Voorbij een huis rechts gaat u het fietspad volgen naar links. Het is nog steeds het 

Reestpad. Het pad slingert maar u moet niet links of rechts gaan. 
 U passeert rechts een visvijver. 
 Bij een stal met rietendak, rechts, gaat u naar links en blijft u het Reestpad volgen (dus 

niet het ruiterpad). 
 Na het weiland rechts gaat u (Reestpad) rechtsaf, u ziet rechts voor u een driehoekig 

gebouw ‘Het Trefpunt’.  
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 U passeert dit gebouw en u steekt de Meppelerweg over en loopt de Wolter ter Haarstraat 
uit. 

 Bij Buiter Beton gaat u rechts en loopt de Hoogeveenseweg af, vervolgens links naar het 
kruispunt met de stoplichten. 

 Steekt recht over de Ommerweg op. 
 U neemt de eerste straat links, de Molenweg. 
 Na 300 meter maakt deze een scherpe bocht naar rechts. U gaat rechtdoor de Omloop op.  
 U neemt de tweede weg links naar de molen. 

  

U hebt het lange molenpad gelopen. 
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Korenmolen de Star 

De korenmolen ‘De Star’ is open van mei tot en met september elke zaterdag van 10.00 – 16.00 

uur en volgens afspraak 0523-656555. De molen is op dinsdagavond en zaterdagmorgen in functie. 
 

 
 
 
De Reest 

Het beekje De Reest meandert over een afstand van 37 kilometer van ten noordoosten van 

Dedemsvaart tot in het Meppelerdiep traag door een zeer gevarieerd landschap. Een landschap met 
heide, bos, stuifzand, vennen en 
graslanden. Het is een van de weinige 
riviertjes in Nederland, die zijn 
oorspronkelijke loop nog heeft. Het 
beekdal dankt zijn unieke vegetatie 
onder andere aan de Reest, die 
vroeger regelmatig buiten haar 
oevers trad. De beide oevers met zijn 
natuurlijke wei- en hooilanden 
onderscheiden zich van de moderne 
groengronden. Dit valt vooral tussen 
de buurtschappen Den Kaat en Den 
Huizen op. 

 
 

 

Het hele gebied is rijk aan allerlei dieren zoals de das, vos en ree. 

De typische bruine kleur van het rivierwater is een gevolg van een hoog ijzergehalte. De geringe 
helderheid van het water maakt het arm aan zuurstof. De beek is daarom zeer kwetsbaar. 
 
 
Poelen 

Het Drents Landschap heeft het aantal 

poelen uitgebreid in de hoop dat de 
boomkikkers (nu zijn er zo’n 15 paartjes) zich 
zullen vermeerderen.  
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Hooi- en weilanden 

U ziet links fraai het buurtschap Den Kaat liggen met zijn eeuwenoude boerderijen van Den Kaat 

2 en Den Kaat 4. Bij geboorte of huwelijk werden eiken op het erf geplant. We zien er vele van 
staan. 
 

 
 

Dotterbloem 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moerasandoorn 
 

Buurtschap Den Huizen 

Linksaf zou u via het Reestdal het buurtschap Den Huizen bereiken. U kunt via Den Huizen u route 

qua afstand halveren. 
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Het Kerkvonder 

Het ‘Kerkvonder’ was een 

eenvoudig bruggetje van één van 
de vele kerkpaden. In 1236 werd 
op een zandhoogte, daar waar nu 
de begraafplaats is een houten 
kerk gebouwd. Het was lange tijd 
de enige kerkelijke gemeente in 
dit gebied waar vele paden 
naartoe liepen. Ze noemden hun 
nieuwe gebied ‘Over de Reest’ 
vandaar ‘Avereest’. 
 
 
 
 
 
 
Oud Avereest 

De eerste bewoners van Oud-Avereest waren Drentse boeren. De opgestuwde zandruggen vormden 

een ideale plek om hun boerderijen te bouwen. De lager gelegen mars- of broeklanden werden 
weide- en hooilanden en de hogere werden akkers. Op de heidevelden graasden hun schapen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de kerk vinden niet alleen de zondagmorgen diensten plaats, maar er zijn ook maandelijkse 
concerten (informatie 0523-656588).  

Een concert, een bezoek aan de Wheem en een wandeling is een goede middag besteding. 
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De Wheem 

De Wheem’ was oorspronkelijk het erf van de pastor. Deze was tevens boer, zoals u aan de 

woning kunt zien. Later functioneerde de boerderij ook als herberg. Het is nu een 
informatiecentrum van het Landschap Overijssel.  
Telefoon: 0523 656721. 

Openingstijden: van 13.00 – 17.00 uur  
mei tot en met augustus op zaterdag en zondag; 
september en oktober op zondag;  
november tot en met april derde zondag van de maand: activiteitenmiddag; 
juli en augustus en de herfstvakantie ook op dinsdag en woensdag. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hier staat ook een grondwatermeter. Er wordt naar gestreefd het 
grondwaterpeil te verhogen waardoor oude flora zich kan herstellen. 
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Zandruggen 

Zandruggen, ongeschikt voor akkerbouw, kregen vaak de naam ‘haar’ met hei en dennenbomen. 

Het verandert in een eiken/berkenbos. De hei moet daartegen worden beschermd.  
 
De Haardennen hebben 
twee dassenburchten. 
Er zijn stiltegebieden 
om onder andere de 
heidekikker kansen te 
geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de vennetjes valt de zonnedauw en  
moeraswolfsklauw op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heuveltjes Bosbad 

Wanneer u rechtdoor loopt komt u na 200 meter bij een prachtig natuurzwembad: ‘Het 

Heuveltjes Bosbad’. Openingstijden: 
Vanaf de laatste zaterdag in april tot de tweede zaterdag in september door de week van 9.00 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uur; woensdag al om 7.00 open verder idem en zaterdag van 9.00 
tot 17.30; zondag van 13.30 tot 17.30 uur. 


