beukentakken. Verder is er kans op
Appelvink (zie hier onder)

EEN RONDJE BAKKEVEEN
Een wandeling rond Bakkeveen, vooral ook
voor de inwoners, om misschien nog meer
van de mooie natuur in de woonomgeving te
ontdekken.
Geschikt voor ieder seizoen (soms kan de
ondergrond wat nat zijn) om een rondje te
doen.
De afstand bedraagt ca 7 kilometer, maar de
route kan naar eigen inzicht bekort of
verlengd worden. Zie daarvoor de
stippellijnen.
De route is niet gemarkeerd in het veld en
maakt soms gebruik van andere wel
gemarkeerde routes.
Honden mogen, mits aangelijnd,
meegenomen.

en diverse spechten (zelfs Kleine Bonte en
Groene).
Voorbij de Poppestien over de witte brug
links af en daarna het eerstvolgende pad
rechtsaf.
Ook hier prachtige oude beuken. Let ook in
de slootwal op Dubbelloof (een varensoort).
Aan het eind van het pad linksaf.
Voor u een dicht sparrenbosje. Let ook op de
bodem.

De wandeling start bij het Koetshuis van
de Slotpleats.
Een andere mogelijkheid is te starten bij
de uitkijktoren bij de Bakkefeanster
Dúnen.

De sparren zijn hoger geplant. Dit noemt
men rabatdelen. Bedoeld vroeger voor
ontwatering, zodat de sparren “droge
voeten” houden. In dicht sparrenbos kans op
Kuifmees.

Loop langs het Koetshuis het Sterrebos in.
Let meteen op de oude beuken langs het
laantje. Kijk ook of er Boomklevers en
Boomkruipers aanwezig zijn. Meestal valt de
roep snel op. Naar de zuil lopend, ziet u een
aantal oude taxus struiken. In de herfst grote
kans op Porseleinzwam op afgevallen

De langere route gaat rechts (via de zgn.
Zwarte Singel) en gaat tot aan het fietspad
(de Beakendyk). Links het fietspad op en u
ziet aan uw rechter hand de sterrenschans
met daarachter een grote plas, de
Schansdobbe genoemd. In het zomerseizoen
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ziet u daar diverse soorten libellen (o.a.
Noordse- en Venwitsnuitlibel, en
waterjuffers. Ook een Dodaars behoort tot
de mogelijkheden, evenals Waterhoen. Langs
de waterkant is in de zomer de rode
aankleuring door de Kleine – en de Ronde
zonnedauw te zien. In de oude stervende
beuken, diverse soorten zwammen en andere
paddenstoelen.

Rechtsaf , het bruggetje over en
vervolgens de weg oversteken. De vaart
vervolgen en even later linksaf de Alde
Drentse Wei op, die u door loopt tot de
Bakkefeanster Dúnen. Ga daar
aangekomen linksaf tot voorbij de
Belvedère.
Deze kunt u beklimmen om van het uitzicht
te genieten over de duinen en de landerijen
in de omgeving.In de Bakkefeanster Dúnen
staat een eenzame (aangeplante)
Jeneverbesstruik, de enige in de omgeving.
Verder langs het pad: Tormentil, Struik- en
Dopheide. Een zingende Geelgors of
Boompieper kan u tijdens de tocht
vergezellen.

De route gaat rechtdoor naar de
Duerswâldmer Wei, die overgestoken
wordt. Daarna linksaf, langs het fietspad.
U loopt nu door een eikenbos. Let op de
diverse mezensoorten: Pimpelmees,
Koolmees, Glanskop en ook weer
Boomklever en Boomkruiper. In de
eveneens aanwezige sparren kans op
Goudhaantje en ook weer spechten. In de
herfst vele soorten paddenstoelen.

(De korte route gaat langs de Mjúmsterwei
weer het dorp in. Het dorp is redelijk
bomenrijk en biedt o.a kans op Boomklever,
Appelvink en Boomkruiper.)

Langs het pad rechts (op het campingterrein)
veel kans op Glanskop (zie onder),

De wandeling pikt nu een deel van de
groen aangegeven wandelroute, de duinen
in.

Boomklever en spechten. Ook hier
Appelvink en Goudvink.
Langs de route Boompieper, mezen (ook de
Matkop), en (in het broedseizoen) diverse
zangers, Gekraagde Roodstaart, Bonte- en
Grauwe Vliegenvanger. Vooral langs het
open deel van de duinen een zingende
Geelgors. Verder is Groene Specht mogelijk.

Voorbij camping ’t Hout rechtsaf slaan,
tussen huisnummer 5 en 7.
U loopt op een smal paadje achter de
huizen en na een bocht naar links komt u
bij de Bakkefeanster Feart
Op de vaart is Waterhoen soms te zien. Let
ook op de plantengroei, zoals Gele Lis,
Grote Waterweegbree, Pijlkruid etc.
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U gaat twee keer door een klaphekje en
daarna linksaf, naar de weg toelopend.
Deze oversteken en het smalle pad
vervolgen zoals op het kaartje
aangegeven.

Het wandelpad komt uit op het fietspad,
aan de Slotleane gelegen. Dit loopt u (naar
links) uit.
Langs het fietspad diverse oudere eiken en
beuken. Goudvink, Appelvink, Boomklever
behoren alle tot de mogelijkheden. Op het
brede zandpad o.a. Bosveldkers, Bonte Gele
Dovenetel en andere plantensoorten. De
herkomst van enkele soorten is echter
dubieus en kan van tuinafval afkomstig zijn.
In de bomen weer kans op spechten. Ook de
Kleine Bonte Specht is hier mogelijk.
Op de brug een mooi uitzicht over de vaart.
De plantengroei is afhankelijk van het
hekkelen, maar levert in het zomerseizoen
toch o.a. Pijlkruid, Zwanenbloem en op de
oever Blauw Glidkruid op. In het najaar kans
op forse boleten, zoals Eekhoorntjesbrood.

Een ouder bos met diverse grote sparren.
Hier is ook Zwarte Specht mogelijk. Een
Sperwer of Havik kan zo maar voorbij
schieten. Let ook op Reeën en (Rode)
Eekhoorn. Roepende Boomklevers en
diverse Vinkachtigen zijn ook aan te treffen.
In de sparren altijd Goudhaantjes. Ook een
Kuifmees, Zwarte Mees of Glanskop behoort
tot de mogelijkheden. Op de bodem kunt u
op meerdere plaatsen Salomonszegel zien

Terug op de Slotplaats. Nog niet genoeg
gezien? Let altijd op de oude beuken. Er kan
zomaar een Eekhoorn zwerven of een
nestgat van een Boomklever zitten.

staan op de wat nattere delen. In het Drents
ook wel “ mot met biggen” genoemd, omdat
de rijen bloempjes doen denken aan biggen
aan de tepels van een zeug (mot).
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