KUNSTROUTE
SLAGHAREN
WANDELROUTES IN EN OM SLAGHAREN

Samen vooruit
in Slagharen!

Gele lijn
3 km
Rode lijn
5 km
Blauwe lijn
7 km

Wandelroute: 3 km
→ Start bij Het Oale Meestershuus en ga
rechtsaf de Herenstraat op
→ Steek bij de stoplichten over en ga
rechtsaf de Coevorderweg op
→ Ga na 100 mtr. linksaf het terrein Huize
De Eik op
→ Loop rond tot Coevorderweg
→ Steek over en ga rechtsaf en volg de weg
met de bocht mee
→ 1e weg linksaf naar Prinses Marijkelaan
→ Steek over en vervolg Prinses Marijkelaan
→ Einde rechts, na 5 mtr. oversteken/vervolg Prinses Marijke (60 mtr.)
→ Na 60 mtr. 1e pad rechts tot aan het vosje
→ Loop langs de speeltuin en ga aan het
einde linksaf Prinses Beatrixlaan
→ Steek de Herenstraat over

→ Ga bij A. Geerdersplein rechts het Hazepad op
→ Ga bij het einde rechts (stoeptegelpad)
→ 1e weg linksaf de Vergouwlaan in
→ Steek aan het einde over en sla linksaf
de Turflaan in
→ Na 50 mtr. rechtsaf bospad achter
sporthal
→ Na 250 mtr. het park voor De Praam en
loop het park door
→ Vervolg bospad achterlangs tot de
brandweer kazerne (300 mtr.)
→ Sla linksaf en meteen rechts de Coevorderweg op
→ Bij de stoplichten rechtsaf de Herenstraat in
→ Loop door tot Het Oale Meestershuus

Begin wandelroutes: 5 en 7 km

→ Start bij Het Oale Meestershuus en ga rechtsaf de Herenstraat op
→ Steek bij stoplichten over en sla rechtsaf de Coevorderweg op
→ Na 100 mtr. linksaf terrein Huize De Eik en loop rond tot Coevorderweg
→ Steek over en sla rechtsaf en ga links met de bocht mee
→ 1e weg linksaf Pr. Marijkelaan en steek over en vervolg Pr. Marijkelaan
→ Einde rechts, na 5 mtr. oversteken/vervolg Prinses Marijke (60 mtr.) 1e pad rechts tot aan
het vosje
→ Ga langs de speeltuin en aan het einde rechtsaf Pr. Beatrixlaan
→ Ga rechtdoor Pr. Margrietlaan langs parkje en bij het einde rechtsaf Weverijweg
→ Loop 1 km door tot kruispunt met Herenstraat, steek over en sla rechtsaf
→ 1e weg linksaf Tweede Blokweg en na 150 mtr. rechtsaf het Kronkelbos in
→ Na 25 mtr. rechts, volg verhard pad tot aan Kronkelweg

Vervolg vanaf Kronkelweg 5 km

→ Steek over en sla rechtsaf
Kronkelweg
→ 1e weg linksaf Dargstraat
→ Na 75 mtr. rechts aanhouden
→ Na 50 mtr. loop langs speeltuin tot de
Veenstraat
→ Sla rechtsaf, loop uit
→ Linksaf Herenstraat
→ Linksaf Anton Geerdersplein
→ Na 50 mtr. rechts aanhouden
Hazepad (klinkerweg)
→ Einde rechtsaf stoeptegelpad
→ 1e weg linksaf Vergouwlaan
→ Einde steek over en linksaf Turflaan
→ Na 50 mtr. rechts bospad achter
sporthal
→ Na 250 mtr. het park voor De Praam/
loop park door
→ Vervolg bospad achterlangs tot de
brandweer kazerne
→ Sla links af en meteen rechts
Coevorderweg
→ Ga bij de stoplichten rechtsaf
Herenstraat
→ Loop door tot Het Oale Meestershuus

Vervolg vanaf Kronkelweg 7 km

→ Steek over en sla linksaf op de Kronkelweg
→ Aan het einde steek over naar het grindpad
→ Volg deze tot aan het einde en ga rechtsaf
→ Houd links bij de bocht langs speeltuin
→ 1e weg linksaf Het Vijfhoekje
→ 1e weg linksaf De Turflaan
→ Na 50 mtr. linksaf bospad achter sporthal
→ Na 250 mtr. het park voor De Praam/loop
park door
→ Vervolg bospad achterlangs tot aan de
brandweerkazerne
→ Sla rechtsaf en vervolg bospad
→ Loop links met de bocht mee/De Riede
→ Steek kruising over naar Dr. Willemslaan 38
t/m 130A
→ Sla linksaf en loop rechtdoor
→ Na 50 mtr. links het bospad op
→ Na 100 mtr. rechtsaf volg bospad tot aan
Dr. Willemslaan
→ Sla linksaf langs de school
→ 1e weg linksaf Vergouwlaan
→ 2e weg rechtsaf De Bolsterstraat
→ Rechtsaf het Fazantenpad
→ Linksaf het Anton Geerdersplein
→ Linksaf de Herenstraat
→ Loop door tot Het Oale Meestershuus

1. Het Oale Meestershuus
Het Oale Meestershuus werd in 1877
gebouwd door de gemeente Ambt Hardenberg voor het hoofd der openbare school
in Slagharen. In 1994 werd het officieel
geopend als streekmuseum dat zich bezig
houdt met de geschiedenis van Slagharen
e.o.. Zo heeft het een stijlkamer uit de jaren

1920/30, een nostalgisch schoolklasje, een
prachtig ingerichte grutterswinkel en een
ouderwetse keuken. Er zijn wisselende
exposities te zien op de bovenverdieping
en in de ontvangstruimte van ‘de Haarslag’.
U kunt er koffie of thee drinken. Er is een
IP-punt.

2. RK kerkgebouw
De kerk van de H. Alphonsus de Liguori
is gebouwd in 1967. Architect Piet Starmans ontwierp de vijfhoekige kerk als een
schaapskooi op het veen. Centrale plaats
is het altaar. Bezienswaardigheden zijn de
ramen in de glasfusietechniek, de kruiswegstaties, het orgel en de Mariakapel.

Uitgebreide informatie is in de kerk aanwezig. Aan de buitenmuur sculpturen van
de patroonheilige St. Alphonsus de Liguori
(i.o.v. pastoor A. Langkamp,1995) en De Verrezen Christus (i.o.v. pastoor R. Cornelissen,
2000). Beide zijn vervaardigd door Wilhelmien van der Most.

3. Het Oorlogsmonument

Rechts van de kerk staat het oorlogsmonument ter nagedachtenis aan 12 mannen uit
Slagharen die in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) zijn omgekomen.

4. Tablet 175 jaar Slagharen
Het monumentje ”Slagharen (naar) de
toekomst” werd onthuld bij de opening van
de feestweek t.g.v. het 175-jarig bestaan
van het dorp. Het symboliseert 4 markante
objecten in Slagharen: het reuzenrad in het
Attractiepark, een pony gerelateerd aan het
Ponypark, het voormalige klooster “De Eik”

en de Katholieke Kerk. Ontwerp: Damon
Katerbarg / uitvoering: Johan Westdijk. In
het kader van dit jubileum hebben leerlingen van de Kwinkslag en de Regenboog
tekeningen gemaakt en op de halve bollen
geschilderd onder leiding van Adrie
Fieten en Plaatselijk Belang.

5. Het eerste stenenhuis

Heinrich Kleine Staarman bouwde in 1831 het eerste stenen huis van Slagharen. Een deel
van de boerderij, het achterhuis, is nog steeds in originele staat. In het voorhuis was
vroeger een café annex winkel gevestigd.

6. Klooster Huize De Eik
Het voormalige klooster “Huize De Eik” was
van oorsprong de riante villa van Anton
Geerdes en Helena de Boer. Zij schonken
hun bezit aan de kloosterorde Zusters van
het Arme Kind Jezus, op voorwaarde dat er
een rooms-katholieke school gesticht zou
worden. Op 9 oktober 1913 werd de eerste
steen gelegd voor de Antonius-school en
werd de villa geschikt gemaakt voor de

huisvesting van de zusters. Het gehele
complex deed in de loop de tijd dienst als
klooster, pensionaat, school, militair hospitaal in WO II en asielzoekerscentrum. Het is
thans een zorgcentrum. Bezienswaardigheden: de foto expositie in het hoofdgebouw,
de oorspronkelijke vijver welke in 2018 in
ere is hersteld, het Mariabeeld met fontein
en het wandelpad.

7. Het Vosje en de lantaarnpaal
De herinneringsmuur en de lantaarnpaal
gedenken Auke Vos, directeur (1924- 1933)
van de voormalige Stoomzuivelfabriek “De
Vooruitgang” in Slagharen. Hij was van
grote betekenis voor het dorp. Door een
tragisch auto-ongeval is hij om het leven

gekomen. De vos, die op de gevel van zijn
fabriek prijkte, heeft hier een plaats gekregen in de naar hem vernoemde straat. De
lantaarnpaal met de kelken liet de bevolking vervaardigen. Auke Vos was voor velen:
”Een licht in de duisternis”.

8. Vriendschapsbank
In 2013 heeft beeldend kunstenaar Anton
Guiljam in overleg met de bewoners en de
organisaties van de Praam het ontwerp
gemaakt voor deze Socialsofa. De kleurrijke bank heeft als thema “Van elkaar voor
Elkaar”, wat zichtbaar is aan de achterkant.
De voorzijde verbeeldt het leven van jong

naar oud. Veel inwoners van Slagharen
hebben meegeholpen met het plakken van
de mozaïeksteentjes.
De mozaïektegel is gemaakt door lagere
school leerlingen onder leiding van kunstenares Erna Nonkes.

9. De Praam
Het gebouw De Praam is als kasteel ontworpen door Martini Architecten en werd
ingepast in het landschap. Het is ontwikkeld als een woon- en dienstencentrum,
dat zorg en welzijn biedt aan iedereen die
in Slagharen woont. Er zijn woningen voor
senioren en starters, instellingen voor

dagbesteding en zorg, de kinderopvang en
peuterspeelzaal. In de openbare ruimte
is de buurtkamer met biljart en de bibliotheek. De opvallende toegangen van het
gebouw worden versierd met een dichtregel van de poëet Paul Gellings.

10. Brandweerkazerne
De brandweerkazerne voor het vrijwillige brandweerkorps van Slagharen is een
ontwerp van het architectenbureau Moritz
uit Zwolle. Het opvallende gebouw bestaat
uit een hoog naar beneden aflopend laag
gedeelte met daar tussen een grote vlam.
Deze wordt gevormd door twee achter

elkaar geplaatste geperforeerde blanke
staalplaten. Met een bepaalde lichtval kan
de voorbijganger bijzondere licht/ kleurschakeringen ontdekken (moiré-effect). Het
gebouw werd officieel in gebruik genomen
door het onthullen van een gedenkplaat
(25-11-2000) op de zwerfkei.

11. De Korenmolen

Deze eerste molen van Slagharen dateert uit 1859. Het is een Groninger bovenkruier waarin vooral rogge werd gemalen. De Pionier is gerestaureerd en staat op het gebied van het
Attractiepark Slagharen.

12. De Steen van Bemboom
Bij het 150-jarig bestaan van Slagharen
bood de heer Henk Bemboom het dorp
een gedenksteen aan met het opschrift:
1842-1992 “Door zwoegen in het verleden,
welvaart in het heden”. Het is een eerbetoon aan de honderden arbeiders die des-

tijds, met de schop, het kanaal de Lutterhoofdwijk hebben gegraven. Hij gaf tevens
duizenden bloembollen ter verfraaiing
voor de middenberm van de Coevorderweg,
waar vroeger het kanaal liep.

13. Burendag stoeptegel

De bedrukte stoeptegel is een blijvende herinnering van de deelname aan
burendag 2017. Een trofee, ingesteld
door het Oranjefonds en Douwe Egberts, werd gewonnen door Dr. Willemslaan / De Riede. Zij organiseerden een
burenactiviteit met 90 deelnemers als
afsluiting van het 175-jarig bestaan van
Slagharen.

14. Logo en schilderijen
’De Regenboog’

Naar aanleiding van het zelfstandig
verder gaan van de Regenboogschool
in 2008 ontwierp Arriën Dikken een
nieuw logo om de voorkant van de
school een nieuw aanzien te geven.
In aansluiting daarop maakten leerlingen uit diverse groepen tekeningen
van dieren, waaruit ze zelf de mooiste
kozen. De tekeningen van Nick Kosse,
Charelle Westdijk, Alex Hof en Kaleigh
van der Veen sieren nu de linker gevel.
Het geheel is uitgevoerd door bovengenoemd ontwerper.

15. Fysiotherapie Slagharen

Van zitten naar staan naar gaan / Van
passief naar actief / Van krom naar
recht / Van slecht functioneren naar
goed functioneren. Deze bezienswaardigheid (2004) is een gezamenlijk ontwerp van de Maatschap Fysiotherapie:
Van Midwoud, Wilpshaar, Renting en
Oostenbrink. Uitvoering: A. A. Oostenbrink / K. Goverts.

16. Replica Klokkentoren

Deze toren (8,5 meter) is een replica van de oude R.K. Kerktoren en herbergt het ca. 90
jaar oude uurwerk. Op de spits prijkt de originele haan. Het gerenoveerde uurwerk is een
schenking van de heer Herman Finkers. Met behulp van veel vrijwilligers is de replica
gebouwd. De klok wordt op maandag en woensdagmiddag om 14.00 u. opgedraaid.

17. Shetland Pony

Het bronzen beeld, een Shetland Pony met op zijn rug een meisje, is een creatie van de
beeldhouwer Henny Zandjans. Het is geschonken door de bevolking van Slagharen en De
Belte / Schuinesloot aan de familie Bemboom ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van het Ponypark (1963-1988).

Wat is Gewoon
Gezond Slagharen?
Gewoon Gezond Slagharen is een
inwonersinitiatief om de gezondheid
en vitaliteit onder de Slagharenaren
te stimuleren en motiveren. Dit door
een samenwerking van inwoners,
lokale (sport)aanbieders, bestaande
initiatieven en professionals.

De kunstroute is ontwikkeld in
samenwerking met De Stuw en
Zij-Actief afdeling Slagharen.
Wanneer u een leuk idee heeft of wilt
u zich inzetten voor een nog gezonder
en vitaler Slagharen? Dan kunt u via
gewoongezondslagharen@hotmail.com
contact met ons opnemen

Samen vooruit in Slagharen!

