
Wandelingen rond Nijeveen 

Afstanden ± 7, 11, 15 en 20 kilometer.   

Uitgezet door Jochum Binnema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kosten: 1 euro 
 

 
 
De beschreven wandelingen voeren door het gebied van Nijeveen 
waarbij men zo weinig mogelijk gestoord wordt door ander verkeer. 
Om de sfeer van vroegere voetpaden weer enigszins tot leven te 
roepen zijn ook deze waar mogelijk in de route opgenomen. 
Daarnaast is er kort aandacht voor wandelingen in het nabij 
gelegen natuurgebied De Wieden. 
 

Uitgave op initiatief van Dorpsvereniging Nijeveen 
in samenwerking met Historische Vereniging Nijeveen 



Startpunt van de routes 

(letters tussen haakjes verwijzen naar de plattegrond op de achterkant) 

Molen de Sterrenberg (A) is steeds het startpunt van de wandelingen.  

Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van Nijeveen zijn in 1977 

zwembad De Duker en molen De Sterrenberg gebouwd. De molen kwam 

in het jaar 1977 vanuit het Duitse Weener naar Nijeveen op initiatief van 

het gemeentebestuur van de dan nog zelfstandige gemeente Nijeveen. De 

opening geschiedde door Prins Claus. Eerder stond in Nijeveen even 

verderop een molen. De naam Molenweg herinnert daar nog aan. Deze is 

in 1933 verdwenen. 

 

Korte historie en beschrijving 
van het gebied 

 

Bestuurlijke eenheid 

Drenthe bestond vroeger uit 

kleine bestuurlijke eenheden, 

zogenaamde Boermarken. Het 

dagelijks bestuur werd gevormd door een Kerspel, bestaande uit 

vooraanstaande leden uit de gemeenschap. Een Kerspel boog zich over 

algemene zaken als eigendomsgeschillen, kon besluiten nemen en regels 

stellen. Een besluit van het Kerspel noemde men een willekeur. 

In 1477 werd Nijeveen afgescheiden van Havelte. Er werd een kerk 

gesticht, het begin van een nieuw dorp. 

In 1977 vierde het dorp haar 500-jarig bestaan. De gemeente Nijeveen, 

waartoe ook Kolderveen, de Bovenboeren en buurtschappen Gorthoek en 

De Kolk behoorden, is in 1999 samengevoegd met Meppel. 

 

Oude kerken 

Kolderveense Kerk (J) 

Rond 1400 is de kerk van Kolderveen gebouwd. Het verhaal wil dat met 

materiaal van een oude kerk elders een nieuwe zou worden opgebouwd.  

Bij het vervoer van de materialen struikelde een paard over een grote 

steen en liep een wiel van de wagen. Omdat op de plek waar deze 

Wandeling in het Natuurgebied De Wieden 

Hieronder is de aanrij route vanuit Nijeveen naar h et startpunt van de 
wandelingen beschreven . 

 

De wandel routes zijn 2, 4 en 5 

kilometer.  

Totale afstand is 11 kilometer. 

 

1. Start Molen Sterrenberg 

(A) naar Dorpsstraat (1) 

2. LA Dorpsstraat 

3. LA Nieuwe weg 

4. Bij rotonde rechtdoor Nieuwe Meppelerweg 

5. Na ± 2 kilometer RA Matenweg 

6. Einde Matenweg LA Nieuwe Dijk 

7. Eerste weg RA Middenweg 

8. Einde Middenweg LA Lozendijk 

9. Voor verhoogde brug parkeerplaats en startpunt routes 

 

 

Nijeveen, september 2004. 

Met dank aan H. Dol, E. van der Schrier, A. Stoter  en C. Veen 
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(7) Aan de zuidkant gaat een landweg (het is in feite de achteringang van 

een boerderij aan de Steenwijkerstraatweg) het weiland in. Deze boerderij 

werd in de tijd dat turf per schip naar Holland werd vervoerd in onderdelen 

als retour vracht mee genomen. De boerderij werd hier weer opnieuw 

opgebouwd. 

 

(8) Ongeveer halverwege de 1-ste Nijeveense Kerkweg ligt een waterloop. 

Tot hier wordt vanuit de stad Meppel de nieuwe woonwijk 

Nieuwveenselanden gebouwd. Het project voorziet in de komende 15 jaar 

in ongeveer 3500 woningen. Op de hoek van de 1-ste Nijeveense 

Kerkweg en de Dorpsstraat staat het oude schuurkerkje van Nijeveen (B), 

dat stamt uit het jaar 1477. Ernaast staat een gebouw dat vroeger de 

Nijeveense school was. Daarachter 2 kleine dubbele woningen die als 

armenhuisjes dienden. 

 

(10) Oost van de 2-de Nijeveense Kerkweg ligt een boswal die men de 

Mandensteeg noemt (D). (zie ook beschrijving route 15/20 km / (10)). 

West van de 2-de Nijeveense Kerkweg ligt de recentelijk gebouwde 

woonwijk Danninge Erve. De straten zijn naar onderdelen van de boerderij 

genoemd zoals ’t Heuivak, de Veurdele, de Baanderhoek enz. 

 

(18) Het witte gebouw aan de Dorpsstraat 41 is thans in gebruik als 

kinderopvang, genaamd “Villa Kaketoe” .Het is het voormalig 

gemeentehuis van Nijeveen. 

 

(18) Op de T-splitsing tegenover Villa 

Kaketoe staan een drietal zuilen. De 

linkerzuil toont met het voormalige 

gemeentewapen. De zuil in het midden 

herinnert aan de oorlogsjaren 1940 – 

1945. Ook in Nederlands Indië verloor 

Nijeveen een inwoner. Dit wordt vermeld 

op de rechterzuil. 

Op de andere hoek van de straat staat het beeld van de “Zaaier”  

ongemakken zich voordeden een zandrug lag, werd besloten om daar de 

nieuwe kerk te vestigen. Meer voor de hand ligt dat kleine huisjes, rond de 

kerk, afgebroken werden, de kerk is blijven staan en er nieuwe boerderijen 

verrezen waar ze nu staan, langs Kolderveen op een lange zandrug. 

 

Nijeveense Kerk (B):Het kerkje is 

uniek met eenvoudige, maar 

karakteristieke trekken. Zo is de 

bouwwijze afgeleid van Drentse 

boerderijen, waarbij de kap gedragen 

wordt door houten gebinten. De 

staanders scheiden het schip en de 

smalle zijbeuken. 

Ontstaan van het landschap 

Het Nijeveense landschap is door mensenhanden gemaakt. Het is 

overwegend een cultuurlandschap. De structuur is ontstaan tussen 1300 

en 1500 tijdens de veen afgravingen (met de karakteristieke smalle rechte 

percelen). Veel veen werd getransporteerd naar Holland, waar de 

behoefte aan deze brandstof groot was. Het vervoer ging doorgaans over 

water. De turf werd afgevoerd over de Griften naar Meppel, om daar te 

worden overgeladen in beurtschepen die het verder vervoerden. 

Zodoende hadden Kolderveen en Nijeveen zelf hun eigen verbinding met 

Meppel. 

De waterwegen zijn veelal ouder dan de landwegen. Zo is de weg van 

Meppel door Nijeveen naar Steenwijk pas rond 1875 aangelegd en zijn 

een aantal andere wegen voor een deel nieuw aangelegd tijdens de 

ruilverkaveling in de jaren 60. De meeste doorgaande wegen lopen nog 

steeds parallel aan de percelen en zijn veelal rechttoe rechtaan.  

De boerderijen staan in lange lintbebouwing dwars op de doorgaande 

wegen. De eerste bebouwing verrees langs Kolderveen en de huidige 

Nijeveense Dorpsstraat. Om verder naar het noorden het land te kunnen 

ontginnen werden de Bovenboeren van Kolderveen en Nijeveen in gebruik 

genomen. De boeren van Nijeveen en Kolderveen kregen zodoende 

bovenboeren. De bebouwing ontstond daar op een natuurlijke zandrug. 
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Het landschap wordt voornamelijk bepaald door de vlakke laaggelegen 

weilanden met boswallen en nog een groot aantal oude boerderijen. 

 

Openbaar kunstbezit (de vier beelden): 

De zaaier (Dorpsstraat t.o. het oude Raadhuis) 

Het beeld van een zaaiende boer was het eerste beeld in Nijeveen, 

geplaatst ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan (1977). 

De Melker 

Ter gelegenheid van de dorpsvernieuwing in 1989 werd het tweede beeld 

geplaatst bij het Dorpshuis De Schalle. Net als De Zaaier herinnert het 

beeld aan het agrarisch karakter van het dorp. 

Moeder en kind (bij de school aan de 

Dorpsstraat) 

Het huidige marktplekje aan de Dorpsstraat ligt 

gedeeltelijk op het vroegere schoolplein. Daar 

staat het beeld van een moeder met kind dat 

oversteekt naar de nu tegenoverliggende winkels. 

Boekweitbeeld (achter de bibliotheek) 

Tussen de bibliotheek en de nieuwe woonwijk 

Danninge Erve staat het beeld, dat verwijst naar 

langgerekte landerijen. Boekweit werd ook vaak 

als eerste verbouwd na vervening, en vormt 

historisch gezien de overgang naar landbouw. 

 

Waterhuishouding 

In 1825 stonden de landerijen van Nijeveen en 

Kolderveen blank door een grote overstroming. Zeven mensen en veel vee 

zijn toen verdronken. Het water kwam binnen vanuit de Zuiderzee tussen 

Blokzijl en Kuinre en stond tot aan Eursinghe nabij Havelte. Deze 

gebeurtenis heeft ertoe geleid, dat de talloze kleine locale besturen in het 

gebied zijn gaan samenwerken in de strijd tegen het water. Hiermee 

ontstond een vroege vorm van georganiseerd Waterschap. Het 

Waterschap moet in onze tijd de juiste afweging maken tussen 

waterbeheer voor enerzijds het boerenbedrijf en anderzijds de natuur. 

Wetenswaardigheden langs de route 7 km 

Letters verwijzen naar de locatie op de route kaart  
(cijfers zijn afgeleid van nummering van de route) 

(1) Molen de Sterrenberg (A) is het startpunt van de wandelingen. Deze 

molen kwam in het jaar 1977 naar Nijeveen op initiatief van de toen nog 

zelfstandige gemeente Nijeveen, tijdens de viering van het 500 jarig 

bestaan (zie ook korte historie in de inleiding). 

 

(1) De Weimalaan is vernoemd naar de 1e naoorlogse burgemeester van 

Nijeveen, een beloning voor zijn verzetswek in Oosterhesselen als 

gemeentesecretaris. 

 

(2) De strook land langs de Grifte 

nabij het dorp heet van oudsher in 

de volksmond Griftestuk. Deze 

straatnaam herinnert hier nog 

aan. 

 

(4) De Nijeveense Grift is de 

alleroudst gegraven waterweg 

van Drenthe. Menig bootje turf voer hier door naar Meppel. De Nijeveense 

Grift loopt dwars door Nijeveen. 

 

(6) Aan de Meppelerweg staat een boerderij genaamd “de Zaandbarg” (C) 

welke gebouwd is in 1924 op een kleine verhoging in het landschap. Vlak 

er achter staat nog een stukje bos dat gespaard is gebleven bij de 

ruilverkaveling van 1967. 

 

(7) De verkavelingsweg is vernoemd naar Hendrik Dekker, inwoner en 

tevens voormalig provinciaal bestuurder van Drenthe. Waar de 

Gedeputeerde Dekkerweg (K) de Grifte kruist is een goed uitzicht op de 

hoogste gebouwen van Meppel, te weten de watertoren, de kerktoren en 

de silo’s van Agrifirm. Langs de Gedep. Dekkerweg staan een aantal 

nieuwe boerderijen omringd door bebossing. 
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Wandeling rond Nijeveen richting Meppel/(zuidelijke  richting) ca 7 km 

Letters verwijzen naar de locatie op de route kaart  

(* verwijst naar wetenswaardigheden op de volgende bladzijden) 

1. Start Molen de Sterrenberg* LA Weimalaan* (A) 

2. Viersprong RD richting Griftestuk*  

3. Op splitsing rechts aanhouden 

4. Driesprong RD over bruggetje (fietspad) van Nijeveense Grift* 

5. Einde pad LA weg blijven volgen 

6. In de bocht niet naar rechts lopen doch RD en vervolgens LA 

Meppelerweg* (asfaltweg) richting Meppel (C) 

7. Eerste weg LA Gedeputeerde Dekkerweg* (K) 

8. Eerste weg LA 1-ste Nijveense Kerkweg* 

9. Einde weg LA (B) 

10. Direct weer RA 2-de Nijeveense Kerkweg* 

11. In bocht van 2-de Nijeveense Kerkweg LA zandpad op. 

12. Zandpad gaat over in schelpenpad 

13. Schelpenpad blijven volgen langs weiland tot bebouwing 

14. Bij bebouwing LA langs vijver over voetpad 

15. Bij bank RA en rode fietspad volgen 

16. Einde fietspad LA naar bibliotheek 

17. Rechts langs bibliotheek 

18. Einde pad Dorpsstraat oversteken en RA* 

19. Driesprong LA naar de molen en einde wandeling 

Een groot gedeelte van het af te voeren water uit Drenthe gaat via de 

Drentse Hoofdvaart en dan verder via het Meppelerdiep.  

Het Krakeel, de Stouwsloot en de Kolderveense Westergrift zijn nog 

steeds van groot belang bij het beheer van een goed grondwaterpeil in 

Nijeveen en omgeving. 

Zuivelindustrie 

In de tweede helft van de 19-de eeuw werden particuliere zuivelfabrieken 

opgericht. Tegen het einde van de 19-de eeuw kwam de fabrieksmatige 

boterbereiding opzetten. Met de gemeenschapszin van de kleinschalige 

Drentse boeren kwam het tot oprichting van coöperatieve melkfabrieken. 

Door die zelfde gemeenschapszin werd in 1893 de Kolderveense 

Melkfabriek (I) opgericht. Na sluiting is de fabriek voor afbraak behoed en 

inmiddels in gebruik als huisvesting voor kunstenaars. De markante hoge 

schoorsteen is nog van verre waarneembaar. 

Vijf jaar later, in 1898, werd zuivelfabriek de Eendracht in Nijeveen 

opgericht. Een korte afstand tussen boerderij en melkfabriek was van 

belang voor versheid van het product en een dorp met een melkfabriek 

had bovendien meer aanzien. Echter de zeer korte afstand tussen de 

fabrieken van Kolderveen en Nijeveen had een godsdienstige achtergrond, 

waarbij het specifiek ging het om het al dan niet leveren van melk op 

zondag en ‘andere waarden dan het geldelijk gewin’. De Eendracht was 

eerst gevestigd aan Dorpsstraat 113 te Nijeveen, waar op kleine schaal al 

mechanische verwerking plaats vond. Kort daarna werd een nieuwe 

fabriek gebouwd op de plaats van de huidige sporthal. In 1942 is De 

Eendracht wegens brandstofschaarste gesloten.
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Wandeling rond Nijeveen richting Bramenweg / Bissch opsberg  

(noordoostelijke richting) ca 20 km of verkort tot ca 15 km 
Letters verwijzen naar de locatie op de route kaart  

(* verwijst naar wetenswaardigheden op de volgende bladzijden) 

1. Start molen* Sterrenberg RA naar Dorpsstraat* (A) 

2. Driesprong RA 

3. Bij bushalte LA pad langs kinderopvang* en de Bibliotheek* 

4. Na de Bibliotheek plein schuin oversteken en op fietspad RA 

5. Fietspad blijven volgen en zijwegen negeren* 

6. Einde rood fietspad RD voetpad naar links volgen.  

RA schelpenpad op 

7. Op schelpenpad rechtdoor gaat over in zandpad 

8. Einde zandpad op verharde weg LA 

9. In de bocht naar links bij picknick tafel RA zandpad op 

10. Voor weiland LA Mandensteeg* dit is een boomwal (D) 

11. Einde pad LA Nijeveense Bovenboer* 

12. Viersprong RA 3-de Nijeveense Kerkweg* 

13. Driesprong RA Bramenweg* (F) 

 

Keuze:  
voor route via Havelter Bos ga verder bij 14. 

voor verkorte route: nu op Driesprong LA Stouwe en ga verder bij 29. 
 

14. Driesprong RA Spoorbaanweg 

15. Over spoor en op driesprong LA Oude Rijksweg 

16. Tegenover school RA door de tunnel (Bisscopsberghe) 

17. Na tunnel meteen RA Boekweitenweg 

18. Na huisnummer 1 LA op geasfalteerd laantje waterwingebied 

19. Aan het eind, op terrein pompstation, LA 

20. RD langs houten schuur bospad volgen 

21. Einde bospad LA (fietspad) 

22. Einde fietspad voor hek RA 

23. Op driesprong bij verkeersweg LA 

(42) De Nijeveense Grift is één van de oudst gegraven waterwegen van 

Drenthe. Menig bootje turf voer hier door naar Meppel. De Nijeveense Grift 

loopt dwars door Nijeveen. 

 

(44) Dr. Van de Berg was Hervormd predikant in Nijeveen van 1906 tot 

1946. Hij was een veelzijdig persoonlijkheid en schreef onder andere een 

wetenschappelijk onderbouwd boek over plattelandsbeleving. 

 

(45) De Karspelstraat verwijst naar de naam van een vroegere 

bestuurseenheid (zie korte historie). 

 

(46) De Ds. Van Halsemastraat is genoemd naar een geliefde 

gereformeerde predikant die van 1895 tot 1929 in Nijeveen stond. De Van 

Halsema’s vormen een bekende dominees familie, waarbij diverse leden 

het ambt bekleed hebben, tot in Amerika aan toe. 

 

(46) Het zwembad De Duker is geopend tijdens de viering van het 500 

jarig bestaan van Nijeveen (1977). 

 

(47) De Dorpsstraat is de laatste 50 jaar op veel plaatsen onherkenbaar 

veranderd. Veel gebouwen zijn verdwenen, moderne zijn er soms voor in 

de plaats gekomen. De Dorpsstraat heeft een levendig winkelcentrum en 

ligt nu in de vernieuwde kern van het dorp. Nijeveen bestond vroeger 

alleen uit een langgerekte lintbebouwing. Tegenover de winkels staat een 

kunstwerk (Moeder en kind) verscholen onder de bomen.
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(33) In het buurtschap de Gorthoek staan perenbomen langs de weg. 

 

(35) Op de Kolderveense Bovenboer staan een aantal boerderijen met een 

zogenoemd kameeldak (H). Duidelijke voorbeelden zijn te zien bij 

huisnummer 28 en 36. Deze boerderijen werden vroeger bewoond door de 

kleine boeren ook wel “keuterboertjes” genaamd. 

(36) De Kolderveense Kerkweg dankt zijn naam aan het oudste monument 

van Nijeveen. De Kolderveense kerk uit 1362 (J) heeft een eigen 

schitterende toegangslaan. De kerk ligt net buiten de wandelroute. 

 

(37) Vanaf de Tussenboersweg is bij helder zicht zowel de Steenwijker 

Toren als de Meppeler Toren waar te nemen. Duidelijk is hier het grote 

hoogteverschil te zien tussen beide steden. Ook is hiervandaan de 

schoorsteen van de Kolderveense melkfabriek (I) goed te zien (zie ook 

korte historie).  De Tussenboersweg loopt tussen sportvelden en het 

bedrijventerrein genaamd Spijkerserve. 

 

(40) De Schuurmansweg is genoemd naar de familie Schuurman welke 

vroeger aan het begin van deze weg woonde. Zo eenvoudig was dat toen. 

 

(40) Het Van de Woude park is aangelegd in 1997 en genoemd naar de 

laatste burgemeester van Nijeveen. Deze verrichtte de opening van het 

park op 29 november 1997. Daarbij werden door veel inwoners hoogstam 

fruitbomen geplant. Een bronzen plaat herinnert hieraan. 

 

24. Einde fietspad LA 

25. In de bocht RA door tunnel 

26. Na tunnel RA op fietspad richting Steenwijk 

27. Over spoor meteen LA gaat over in onverharde weg 

28. Einde RA Spoorbaanweg deze gaat over in de Stouwe 

 

29. In de bocht naar rechts Stouwe* en  Bootsmansweg RD op 

klinkerpad  

30. Door klaphek na huis nr. 1 (G) 

31. Door volgende klaphek op verharde weg LA op fietspad langs 

Burg.Slompweg* 

32. Viersprong rechts Bramenweg* 

33. Driesprong LA D.de Boerweg gaat over in Gorthoek* 

34. Driesprong RA 

35. Driesprong RA Kolderveense Bovenboer* (H) 

36. Driesprong LA Kolderveense Kerkweg* 

37. Driesprong LA Tussenboersweg* 

38. Driesprong RD 

39. Driesprong LA fietspad op 

40. Bij Binnenweg RA Schuurmansweg* oversteken en Van de 

Woude* park op 

41. Op splitsing links aanhouden om hertenkampje heen 

42. Dan links over het brugje over de Grift* 

43. Driesprong LA 

44. Driesprong RA Dr. v.d. Bergstraat 

45. Driesprong LA Karspelstraat* 

46. Driesprong LA na 20 meter RA Ds Van Halsemastraat* oversteken 

langs zwembad* 

47. Eind van het pad LA Dorpsstraat 

48. Driesprong RD 

49. Driesprong RA en bij de molen einde wandelroute 
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Wetenswaardigheden langs de route 15/20 km 

Letters verwijzen naar de locatie op de route kaart  
(cijfers zijn afgeleid van nummering van de route) 

(1) Molen de Sterrenberg (A) is het startpunt van de wandelingen. Deze 

molen kwam in het jaar 1977 naar Nijeveen op initiatief van de toen nog 

zelfstandige gemeente Nijeveen, tijdens de viering van het 500-jarig 

bestaan (zie ook korte historie in de inleiding). 

 

(1) Aan de Dorpsstraat staan nog diverse mooie boerderijen. Let vooral op 

het stookhok dat bij sommige boerderijen nog aanwezig is. Het werd 

vooral 's zomers gebruikt als bak-, kook- en eetruimte. Zo bleef de rest van 

de boerderij schoon, waardoor de boerin minder te poetsen had. 

 

(3) Het witte gebouw aan de Dorpsstraat 41 is thans in gebruik als 

kinderopvang, genaamd “Villa Kaketoe”. Het is het voormalig 

gemeentehuis van Nijeveen.  

 

(3) De bibliotheek is geopend vlak voor de gemeentelijk herindeling in 

1999, waarbij Nijeveen en Meppel samengevoegd werden. Bij deze 

gelegenheid werd ook het jongste kunstwerk “Het Boekweitbeeld” onthuld. 

 

(5) De route loopt door een jonge wijk van Nijeveen, 

genaamd Danninge Erve. De straten zijn naar 

onderdelen van de boerderij genoemd zoals ’t 

Heuivak, de Veurdele, de Baanderhoek enz. 

 

(10) Sinds de Mandensteeg (D), met aan weerszijde 

bomen, niet langer een algemeen gebruikte route is, 

groeit deze langzaam vol tot een dichte boswal. Deze 

steeg liep oorspronkelijk vanaf de Dorpsstraat naar de 

Bootmansweg en was onderdeel van de weg van 

Meppel naar Steenwijk. Er zijn geruchten dat zelfs 

Napoleon hier langs is gekomen. Tot kort na de oorlog 

reed men hier nog met paard en wagen door. Het stuk vanaf de  

Dorpsstraat tot halverwege de 2-de Nijeveense Kerkweg is niet meer 

toegankelijk.  

 

(11) De Nijeveense Bovenboer is een langgerekte streek gelegen op een 

natuurlijke zandrug. 

 

(12) Aan de 3-de Nijeveense Kerkweg, ongeveer 500 meter vanaf de 

Nijeveense Bovenboer (na de waterkering) ligt het meest laaggelegen deel 

van dit gebied (E). Het water genaamd het Krakeel begint onderaan de 

Bisschopsberg. 

 

(13) Aan de Bramenweg (vanuit de 3-de Nijeveense Kerkweg gezien links) 

ligt het Kuijersbosje (F). Dit was vroeger een vrij ontoegankelijk stuk 

drassig veengebied. Sterk geurende Gagelbosjes zijn hier nog aanwezig. 

Een gedeserteerde Duitse soldaat bracht hier het laatste jaar van de 

tweede wereldoorlog door. 

 

(29) Het pad gaat langs het watertje de 

Stouwe (Stuw) gelegen op de grens 

tussen Drenthe en Overijssel (G). Een 

watermolentje, zoals langs de Stouwe, 

was vroeger een vertrouwd beeld in dit 

waterrijke gebied. 

 

(31) De Burgemeester Slompweg is 

vernoemd naar een vooroorlogse 

burgemeester van Nijeveen. 

 

(32) Aan de Bramenweg staan relatief 

nieuwe boerderijen.Voor de landinrichting in de 60-er jaren was dit een nat 

en vogelrijk gebied met vele soorten weidevogels. 

 

(33) De D. de Boerweg is genoemd naar voormalig wethouder en in 

oorlogstijd waarnemer van burgemeester van Veen. 
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