Lentis Leefstijl (wandel)tocht 2019 (6km)
Naar Laarwoud, een verrassend ommetje Zuidlaren
Wandel over deels onverharde wegen en paden zo’n 1,5 tot 2 uur weg door de bijzondere variaties in
het landschap van Lentis’ hoofdlocatie en haar wijde omgeving. Enkele voorbeelden zijn de eind
negentiende-eeuwse ‘tuin’ van Dennenoord, de grootste najaars(paarden)markt van Europa ‘De
Brink’, Landgoed Laarwoud met mega kraaienkolonie en Zuidlarens hoge noord-esch ‘Leenakkers’…
Start- en eindpunt
Achterkant Gebouw E201, De Kimme
Tips voor onderweg
- RA = rechtsaf, LA = linksaf, RD = rechtdoor, P- =
paddenstoel
- Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld
- Raadpleeg bij twijfel het routekaartje
- Onderweg kom je meerdere horeca tegen
- Neem voldoende proviand, verrekijker en camera mee
- Honden zijn aangelijnd welkom op deze tocht
- Respecteer natuur en landschap
- Geniet en haast je niet

Routebeschrijving

1 a. Met de rug naar de Kimme ga je LA, vervolgens op de ‘Hoofdlaan’ weer LA en meteen na de kerk
RA.
(i) Deze tocht laat maar een deel van het fraaie terrein van voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis
‘Dennenoord’ zien. Probeer er zoveel mogelijk van mee te krijgen. Het prachtige, in Engelse
landschapsstijl ontworpen terrein is nu dus de hoofdlocatie van Lentis. De architect Vroom tekende
voor het ontwerp van deze 80 hectare 'tuin' uit 1895.
Let ook op enkele (van in totaal vele) fraaie gedichten onderweg en ontdek hoe poëzie en psychiatrie
samengaan; een brochure met poëzieroute DICHTBIJ is verkrijgbaar bij de receptie Hoofdgebouw
Lentis, of gratis te downloaden op www.wandelweg.nl.
b. Sla op de eerstvolgende kruising RA en neem na gebouw E16 het voet/fietspad LA.

2 a. Op de zandweg met fietspad (Schapendrift) Ga je LA en kort daarna stomp RA het verharde
voet/fietspad op.
b. Wandel dit pad langs volkstuin met vlindertuin uit en koers RD langs de linkerkant van de
parkeerplaats.
c. Sla op einde parkeerplaats LA en passeer de voorkant van Zwemparadijs Aqualaren.
d. Steek de ringweg (Voorkampen) over en sla op de Wilhelminalaan/Emmalaan RA.

3 a. Neem de tweede straat LA (Schoolstraat), sla op einde straat RA en wandel verder langs deze
Zuiderstraat. (Zuiderstraat wordt algauw Brink Z.Z.).
(i) Let aan je linkerhand op het Joods monument en even later de grootste Zuidlaarder brink, vooral
bekend van de jaarlijkse Zuidlaardermarkt; Europa’s grootste (paarden)najaarsmarkt.
b. Koers op de kruising na de brink RD en kies hierbij het voet/fietspaadje aan je rechterhand.
c. Koers ook op de volgende kruising RD.

(i) Aan je linkerhand stonden eerder de hoofdgebouwen van het ooit zo bekende beurscomplex Prins
Bernhardhoeve.
d. Op de eerstvolgende kruising sla je LA en volgt het fietspad door het tunneltje.
(i) Je gaat nu een stukje Laarwoud doorkruisen; let op het infobord aan je linkerhand!

4 a. Neem het vierde pad RA en al na ca 50m het paadje LA.
b. Sla voor de vijver RA, wandel een halve (ovale) cirkel met de oever mee naar de overkant en neem
daar het paadje RA.
(i) Werden de hoge bomen rondom deze vijver ooit bewoond door een forse reigerkolonie, zoals je
ziet en waarschijnlijk zult horen, zijn het nu de kraaien die het voor het zeggen hebben.
c. Sla al na 30m LA en je komt weer uit op het fietspad. Ga hier RA en wandel naar de verkeersweg.
(i) In het haventje rechts voor je ligt op dit moment wel of niet de Zuidlaardermeer-rondvaartboot
Berend Botje.
d. Steek voorzichtig deze vaak drukke weg over, sla aan de overkant op het voet/fietspad LA en
vervolgens RA, richting Midlaren.
e. Sla pal voor Attractiepark Sprookjeshof* LA de Borgwallinge in. Vervolgens neem je de derde straat
(Esweg) RA en dan na 100m het onverharde wandelpaadje LA. Bewandel dit paadje langs de hoge
‘Leen’akkers tot op het ‘verharde’ weggetje De Kampen.
(i) *De Sprookjeshof werd eerder dit jaar nog (genomineerd door de ANWB) verkozen tot leukste uitje
in Drenthe.

5 a. Ga op dit weggetje LA, al na 40m RA en vervolg het onverharde voetpad langs weide en akkers.
b. Op einde onverhard pad wandel je rechts aanhoudend verder over het verharde fiets-/voetpad,
richting vijver.
(i) In dit miniparkje tref je vaak meerdere watervogels aan, waaronder de waterhoen.
c. Volg dit pad om de vijver en verlaat het parkje middels de eerste afslag RA. Meteen daarna wandel
je LA de ‘Bovendiepen’ op, steekt op einde weggetje de straat over en wandelt verder over het
voetpad langs de linkerkant van ook ‘Bovendiepen.

6 a. Ca 100m voor het einde van deze vrij lange Bovendiepen sla je LA, weggetje ‘Stationsweg’ in.
b. Sla op de eerstvolgende kruising RA, steek via de stoplichten de verkeersweg over en koers RD het
fietspad op.
c. Sla op zandweg met fietspad RA, wandel tussen het terreinwachtershuisje van ooit en Kliniek
Zuidlaren door en blijf doorgaand deze weg volgen.
(i) Je passeert het markante Hoofdgebouw (van ooit Dennenoord, nu dus mega GGZ-concern Lentis).
Let op de historische tekst uit 1895 boven de hoofdingang.
d. Ga op de driesprong voor geneesheer/directeurswoning van ooit ‘Het Witte Huis’ LA en wandel over
de Hoofdlaan langs hertenkamp en kerk terug naar de achterkant van de Kimme aan je rechterhand.
Einde van deze Vitalentistocht.
De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht je toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan vernemen
we ook dat natuurlijk graag. Uiteraard volg je een route op eigen risico.
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