
HISTORISCHE VERENIGING NI’JLUUSN VAN VROGGER – WESTEINDE 3, 7711 CH NIEUWLEUSEN 

Woorden wijzen de weg; Gedichtenroute Nieuwleusen 
 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

START: Westeinde 3;  

oprijlaan Museum Palthehof – Palthebos, parkeerplaats naast de Grote Kerk.   

 

Op de pilaren van het toegangshek van Museum Palthehof zijn twee gedichten 

geplaatst. Die zijn in 2009 geschreven door Koos Geerds en Paul Gellings t.g.v. “200 

jaar Dedemsvaart”.   

 

1.- Kies bij Museum Palthehof het voetpad rechts naast het toegangshek.  

2.- Door toegangshek Oude Begraafplaats. 

Halverwege de heg rechts is een poort uitgespaard met zicht op de vroegere 

burgemeesterswoning met gemeentesecretarie.  

3.- Via het middenpad naar het hek, achteruitgang.  

 

Kies hier voor een Gedichtenroute van ongeveer 5 km of van 8 km.  

Wie kiest voor de wandeling van 8 km gaat : 

4.- Links, meteen rechts pad langs rand Palthebos, steeds rechts aanhouden.  

5.- Einde pad rechts Middeldijk 

6.- Einde weg rechts Veldweg 

Gedicht Molen Massier.1. 

7.- Einde weg rechts Westeinde 

8.- 1e weg links Buldersweg  

9.- 1e weg rechts Westerveen 

Gedicht Buitengebied. 2. 

10. - Rotonde rechts Bosmansweg 

11. - 1e weg links Westeinde 

12. - 1e weg rechts Schuurmanslaantje 

13.- Einde weg rechtdoor en de route van 5 km oppakken bij nr. 4 

 

Wie kiest voor een wandeling van 5 km gaat : 

4.- Links pad volgen, door Palthebos langs dierenpark. 

5.- Einde pad links Dommelerdijk, langs de Grote Kerk  

Gedicht De Grote Kerk. 3. 

6.- Oversteken naar Burg. Backxlaan, trottoir linkerkant  

Gedicht Er staat in Nieuwleusen een Beeld. 4. 

7. - Links voor La Vida Grote Markt  

8. - Einde  trottoir rechts Coöperatiepadtie 

9.- Einde pad links Westerveen 

10.- 1e weg rechts Meidoornstraat 

11.- Einde weg links Goudenregenstraat 

11.- 1e voetpad rechts Zuiderpark  

13.- 1e voetpad links, voor bruggetje de heuvel over, langs water, Weth. Reuverslaan             

oversteken, pad door park vervolgen 

14. - Einde pad links, einde pad rechts voetpad tussen de voetbalvelden; wordt bij einde 

voetpad Kon. Julianalaan  

Gedicht Flash. 5. 

15.- 1e weg rechts Pr. Beatrixlaan 

16.- 1e weg links Burg. Van Haersoltestraat 

Op nr. 35 woont dichteres van Gedicht  Van Huis en Haard. 6. 

17. – Op Kruispunt na appartementencomplex/verzorgingstehuis De Hulstkampen links 

Raiffeisenstraat 



18.- Einde weg rechts Weegbree  

19.- Direct na de bocht 1e voetpad rechts tussen de huizen door 

20.- Einde pad links Zandspeur 

21.- 1e voetpad rechts Hulsterplas, voetpad/tegelpad helemaal volgen langs de vijver   

Na bruggetje Gedicht De kromme Drieling .7. 

De Hulsterplas is ontstaan rond 1968 doordat er zand nodig was voor het dempen van 

het kanaal de Dedemsvaart t.b.v. de aanleg van de N377. In plaats van een lelijk 

watergat werd hier een mooi vijverpark met bungalows gecreëerd.  

22. - Voetpad eindigt op Parklaan, rechtdoor 

23.- Einde Parklaan rechts Den Hulst, trottoir aan deze kant van de weg volgen  

Na ruim 20 meter is aan de overkant de BAM. Hier stond vroeger de openbare lagere 

school van Gedicht School C. 8. 

De N377 was vroeger de snelweg voor de scheepvaart naar de uitgestrekte 

veengronden. Na de afvoer van turf ontstond het dorp Dedemsvaart.  

Gedicht De Dedemsvaart. 9. 

24.- Tweede straat rechts Burg. Van der Grondenstraat 

25.- Eerste straat links Burg. baron van Dedemstraat 

Deze Coenraad Willem was burgemeester en notaris van Nieuwleusen en van Dedemsvaart. 

Hij was de zoon van  Willem Jan baron van Dedem, de stichter van het kanaal.  

(Wie en pauze wil; zie terras cafétaria Goos ) 

26.- Einde straat links Burg. Backxlaan 

27.- Einde straat rechts, trottoir aan deze kant Den Hulst (N377) volgen 

Aan de overkant wordt de bouwmarkt zichtbaar waar voor de grote brand in 1976 het 

hoofdgebouw van de Union Rijwielfabriek stond. Daarnaast staat nog een pand dat 

gespaard bleef; een spaarzaam stukje industrieel erfgoed. Daarnaast ‘de witte villa’, 

een toentertijd zeer moderne directeurswoning. Aan deze kant (ietsje doorlopen) 

staat de veel traditioneler gebouwde directeurswoning, die bekend was als ‘de 

overkant’ (van het kanaal).  Gedicht Union, levend monument. 10. 

28.- Trottoir langs parallelweg volgen en meteen rechts tussen de twee boerderijen, over het 

erf naar het hek (weer goed sluiten) en over het betonplatenpad door de weilanden. 

29.- Einde pad (hek goed sluiten) rechts De Smeule 

Gedicht Grammofoonmuseum. 11. 

30.- Einde weg links Burg. Backxlaan 

31.- Bij rotonde links (een rondje om de kerk) Spil, rechts Wieken, rechts Burg. Mulderlaan, 

links Burg. Backxlaan  

32.- 1e weg links Molenpad.  

Waar nu de nieuwe dubbele woning staat, stond vroeger 1 van de 6 molens die 

Nieuwleusen rijk was. Nu is molen Massier aan het Westeinde/ Veldweg nog de enige 

werkende korenmolen van Nieuwleusen. Gedicht Molen Massier. 1. 

Wie het pad over de Gemeentelijke begraafplaats niet wil wandelen, loopt bij 32 

rechtdoor tot 1e weg links Ds. Smitslaan: Zie 38 

33.- Bij volkstuinencomplex 2e oprit rechts, grasbaan langs de sloot 

34.- Einde grasbaan door hek naar Gemeentelijke begraafplaats, brede grasbaan langs de 

heg volgen tot het eind 

34. - Door hek, rechts naar de straat, links Ds. Smitslaan 

Hier staan aan de linker kant drie rietgedekte (woon)boerderijen.  Vooral in het 

buitengebied van Nieuwleusen zien wij nog veel rietgedekte boerderijen. Hoe de 

bewoners de geschiedenis van hun boerderij koesteren spreekt uit het Gedicht Et huus 

op de bult. 12. 

35.- 1e weg links Oosterveen 

36.- 1e weg rechts Weth. Van den Berglaan 

37.- Einde weg rechts Oosteinde 

38.-  bij ‘de viersprong’ oversteken naar de Grote Kerk en parkeerplaats ; en vervolgens een 

bezoek aan Museum Palthehof met koffie/thee, of ’t Witte Peerd voor een hartige hap.  

Het kruispunt werd gedurende de ontginning van het gebied en het ontstaan van Nieuwleusen de 

plek waar de wegen en de mensen samen kwamen en komen.  


