Oud-Deurze en Amelte
Verdwenen door te hoge waterstand en ontvolking

Startpunt van de wandeling:

Parkeerplaats Toegangspoort Deurze
Achter eetcafé De Aanleg
Asserstraat 63, 9451 TA Rolde

Eindpunt van de wandeling:

Idem

Lengte wandeling:

8,5 km

Horeca onderweg:

Eetcafé De Aanleg

De wandeling:
Vanaf de Toegangspoort Deurze van het Nationaal Park Drentsche Aa betreden we
historische grond langs het Deurzerdiep. We komen langs de plekken waar het oude
dorp Deurze en het esgehucht Amelte lagen. Lange bomenlanen en een oud
sterrenbos herinneren aan het latere landgoed Amelte. Via het “Poepenhemeltje”,
een oude spoorbaan, de Kampsheide en de Deurzeresch bereiken we weer café De
Aanleg.

Routebeschrijving
Einde parkeerplaats bij bielzenbank vlonder over en LA. Na ongeveer 350 m. heeft
links een boerderij gestaan van de Graaf van Bentheim. Kijkpunt 1
Ga bij betonfietspad RA. Op dit punt lag vroeger het dorp Deurze. Kijkpunt 2
Na bocht op 4-sprong RA (eikenlaan). Rechts bij de bocht in de eikenlaan heeft het
dorp Amelte gelegen. Kijkpunt 3
Aan het eind bij asfaltweg LA over fietspad. Dit was vroeger de oude hoofdweg van
Assen naar Rolde. Voorbij huisnr. Amelte 24 en infobord 1e weg RA (beukenlaan).
Bij 4-sprong RD over graspad. Op 8-sprong van voormalig sterrenbos 2e pad RA
recht op infobord aan. Bij betonfietspad LA. Einde betonfietspad bij T-splitsing RA,
voetpad langs bosrand. Je komt bij het Poepenhemeltje. Kijkpunt 4
Na het Poepenhemeltje vóór bank LA. Wordt vlonderpad. Einde RA brug over. Na de
brug RD. Einde fietspad bij T-splitsing LA Kampsheide. Op zandpad RD. 2e pad RA
(paarse route) over veerooster natuurreservaat in. Bij de plas RD pad vervolgen. Na
de plas op T-splitsing RA over veerooster naast hek en RD. 1e pad RA (houd
weiland aan de linkerhand). Fietspad oversteken. 1e pad LA. Asfaltweg oversteken.
Steeds RD (oude spoorlijn). Op 4-sprong RA langs afsluitboom (Wandelspoor gaat
rechtdoor). Bij verkeersweg LA en direct daarna RA. Ongeveer 50 m. voor huizen
van zorginstelling RA bospad. Bij akker pad RD vervolgen. Je loopt over de Deurzer
Es. Asfaltweg oversteken. Einde pad RA klinkerweg. Klinkerweg blijven volgen door
Deurze tot de parkeerplaats bij de toegangspoort.

