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Als iemand Drenthe goed kent, dan is het de geboren en getogen Assenaar 
Egbert Streuer. In zijn jeugd was hij altijd op straat te vinden of op het 
Balloërveld. En op woensdagmiddagen reisde hij samen met zijn vader door 
heel Drenthe om bouwlocaties te inspecteren. Zo leerde hij ook de rest van 
de provincie kennen. Nog altijd trekt hij er graag op uit met de motor om 
een rondje door ‘zijn’ Drenthe te maken. Even over de Hondsrug, door mooie 
esdorpjes als Meppen en Aalden, langs het Balingerzand, dwars door de 
boswachterij van Schoonloo om uiteindelijk neer te strijken aan de bar of op 
het terras van café Hofsteenge in Grolloo.  
Speciaal voor de tentoonstelling over zijn leven, heeft motorcoureur Egbert 
Streuer voor de liefhebbers een motorroute door Drenthe uitgetekend.
Een fraaie route van bijna 150 kilometer langs zijn favoriete dorpjes, 
interessante bezienswaardigheden, de mooiste vergezichten en natuurlijk 
langs de plaatsen waar hij zijn grootste successen vierde. 

Let op: het Drents Museum en Egbert Streuer zijn niet verantwoordelijk voor fouten in de route 
of schade als gevolg van het rijden van deze route. Op een deel van de brink in Assen - voor 
het oude deel van het museum -  geldt een inrijverbod. Dit wordt aangegeven met borden en 
gehandhaafd met behulp van camera’s.

1. drents museum (assen)
 Met zijn ruige baard en snor was Egbert Streuer in de jaren 80 en 90 een 

opvallende verschijning op de internationale motorcircuits. Maar Streuer viel 
vooral op door zijn uitzonderlijke sportprestaties: drie keer wereldkampioen 
met bakkenist Bernard Schnieders in de zijspanklasse en tweemaal winnaar 
van de TT in Assen.  Als eerbetoon staat de in Assen geboren Egbert Streuer 
centraal in de tentoonstelling Egbert Streuer – Nederlands meest succesvolle 
wegracecoureur. De tentoonstelling is tot en met 1 september 2019 te zien.

2. reIgerstraat 6 (assen)
 Meer dan 33 jaar was de Reigerstraat in Assen de thuisbasis van Egbert 

Streuer. In het huis op nummer 6 kwam hij ter wereld op maandag 1 februari 
1954, een koude dag met een gevoelstemperatuur van min 19 graden Celsius. 
Het huis was twee jaar eerder ontworpen en gebouwd door vader Berend Jan, 
architect bij de welstandscommissie van de provincie Drenthe. In 1987 werd het 
huis verkocht aan Bernard Schnieders.

3. de verdwenen havezathe valkenstIjn (assen)
 Zeino Joachim van Welvelde liet Huize Vredeveld rond 1650 bouwen. Daarna 

had het veel verschillende bewoners. De bekendste is Petrus Hofstede, 
de gouverneur van Drenthe, die in 1816 in het fraaie landhuis ging wonen. 
Augustinus van Valkenstijn was de volgende bewoner, vandaar dat het landhuis 
tegenwoordig beter bekend is als havezathe Valkenstijn. Bij zijn dood liet 
Augustinus het huis na aan het armenbestuur van de Rooms-Katholieke kerk, 
waarna het langzaam maar zeker in verval raakte. In de jonge jaren van Egbert 
Streuer speelden alle kinderen uit de buurt in en rond de resten van het ooit zo 
riante landhuis, dat in 1966 is afgebroken. 

4. het deurzerdIep (deurze)
 Tijdens de laatste ijstijd zijn de beken ontstaan die zo kenmerkend zijn voor wat 

we nu het Nationaal beek- en esdorpenlandschap van Drenthe noemen. Beken 
zoals het Deurzerdiep kronkelen door het Drentse landschap, om uiteindelijk 
vlakbij Groningen samen uit te komen in de Drentsche Aa. Verschillende beken 
waren in het verleden bevaarbaar en dus belangrijke verkeerswegen in die tijd. 
In de 20ste eeuw zijn de Drentse beekdalen ingrijpend veranderd. Veel beken 
werden gekanaliseerd voor een snellere waterafvoer, houtwallen verdwenen, 
percelen werden samengevoegd en er werd steeds meer kunstmest gebruikt 
wat ervoor zorgde dat de kleur van het landschap ingrijpend veranderde. 

 Maar in het stroomdal van de Drentsche Aa, waar ‘het Deurzerdiepje’ bij hoort, 
is de wereld nog bijna net als honderd jaar geleden. Het is het best bewaarde 
beek- en esdorpenlandschap van West-Europa.



5. buItencentrum het boomkroonpad
 Het Boomkroonpad is een toeristische attractie van Staatsbosbeheer middenin 

de boswachterij Gieten-Borger. Er is van alles te doen, maar het meest in 
het oog springende onderdeel is natuurlijk het 125 meter lange pad langs de 
‘boomkronen’ dat alleen via een worteltunnel en een wenteltrap te bereiken is. 
Het Houtvester Kuhnhuis is een ideaal startpunt voor wandelingen.

6. boswachterIj gIeten-borger
 Drenthe heeft een lange traditie als het gaat om werkverschaffing. Voor 

een bijdrage uit de armenkas van de kerk moest al in de 17de eeuw worden 
gewerkt. Toen de markt voor turf in 1921 instortte, nam de werkverschaffing 
enorme vormen aan. Armen werden massaal aan het werk gezet om 
heidegronden te ontginnen, bossen aan te leggen en (vaar)wegen te 
verbeteren. De productiebossen bij Gieten zijn aangelegd rond 1922, daarvoor 
was het een heidelandschap. Je kunt zien dat het bos is aangelegd door de 
rechthoekige vormen van de percelen. 

7. het grootste hunebed van nederland (borger)
 Hunebed D27 bij Borger is het grootste hunebed van Nederland. Het heeft 

9 dekstenen, 28 draagstenen, 5 poortzijstenen en 2 kransstenen. De totale 
lengte is maar liefst 22,6 meter! De stopstenen die de openingen tussen 
de grote stenen opvulden zijn in de loop van de tijd verdwenen, net als het 
zand waarmee het hunebed ooit bedekt moet zijn geweest. Het hunebed is 
meer dan 5000 jaar oud en werd gebruikt als graf. Dat blijkt uit de resten van 
crematie-urnen die in de loop van de tijd in en om het hunebed zijn gevonden.  

8. een netwerk van waterwegen (bronneger)
 Voor het ontwateren van het veen en het afvoeren van de turf is in Drenthe een 

enorm dicht net van waterwegen aangelegd. Uiteraard met de bijbehorende 
bruggen, sluizen en aanlegkades. Toen het rond 1960 definitief was afgelopen 
met de turfhandel, kwam er ook een einde aan de turfvaart. Maar nog overal 
zie je de sporen in het landschap: dichtgegroeide vaarten, in onbruik geraakte 
sluizen en verwaarloosde aanlegkades. Men spreekt wel over de grootste ruïne 
van West-Europa. Het kanaal Buinen-Schoonoord werd aangelegd tijdens de 
werkverschaffing van 1926 tot 1930. Net over de brug bij Bronneger zie je een 
mooi voorbeeld van een in onbruik geraakte aanlegkade.

 
9. de hondsrug (van buInen naar valthe)
 De Hondsrug is een langgerekte zandrug in Drenthe en Groningen die in de op 

een na laatste ijstijd is ontstaan. De lengte van de Hondsrug is 70 kilometer en 
de gemiddelde hoogte is 20 meter. Groningen ligt op het noordelijkste punt van 
de Hondsrug, de Haantjeduin bij Emmen in het zuiden is het hoogste natuurlijk 
punt van Drenthe met zijn 26,5 meter. De Hondsrug is een Unesco Global Park. 
Als je bij Valthe rechtsaf slaat dan ervaar je goed hoe je de Hondsrug oprijdt.

10. zand en veen tussen exloo en valthe
 Deze motorroute gaat vooral door het oude Drenthe, over de hoger gelegen 

zandgronden. Daar vind je de karakteristieke brinkdorpen met essen, 
heidevelden, groenlanden en beekdalen. Tussen Exloo en Valthe heb je aan 
de linkerkant van de weg een prachtig uitzicht op het andere Drenthe, dat van 
‘het veen’. Ooit lagen hier uitgestrekte veenmoerassen. Deze zijn gebruikt 
om turf te winnen. Nadat het moeras was ontwaterd, werd de turf soms tot 
wel enkele meters diep weggestoken. De turf ging vervolgens als brandstof 
de kachel in. Met de industrialisatie en mechanisatie aan het einde van de 
19de eeuw groeide de turfproductie in Drenthe spectaculair. Wat overbleef 
was een landschap vol rechte sloten en kanalen met veel lintbebouwing. Veel 
plaatsnamen verwijzen naar de turfwinning, zoals namen eindigend op -veen, 
-kanaal, -veld, -wijk of beginnend met nieuw-.  In het Bargerveen en het 
Fochteloërveen zie je hoe het landschap er vroeger uit moet hebben gezien.

11. oranjekanaal
 Tijdens de route passeer je twee keer het Oranjekanaal. Dit 44-kilometer lange 

kanaal van Hoogersmilde naar Klazienaveen is tussen 1852 en 1858 aangelegd 
door de Drentsche Veen- en Midden-Kanaal Maatschappij. Via dit kanaal moest 
turf uit de buurt van Odoorn en Emmen worden vervoerd. Dat bleek geen 
succes. Het was moeilijk om een balans te vinden tussen het afwateren van het 
laag gelegen veen, waarvoor het waterpeil in het Oranjekanaal zo laag mogelijk 



moest zijn,  en de hoge ondergrond in de uitlopers van de Hondsrug. Resultaat 
was dat het Oranjekanaal vaak moeilijk bevaarbaar was. In 1976 besloot de 
provincie om scheepvaart op het kanaal te verbieden. Er zijn plannen om het 
kanaal weer in gebruik te nemen voor de pleziervaart.  

12. het tolhuIs tussen noord-sleen en zweeloo
 Zo nu en dan kom je in Drenthe een huis tegen dat opvallend dicht bij de weg is 

gebouwd. Vaak gaat het dan om het huis van een tolwachter. Vóór de invoering 
van de wegenbelasting was het niet ongebruikelijk dat tol werd gevraagd, om 
gebruik te mogen maken van een weg of brug. De tol werd geïnd door een 
tolwachter die mensen tegenhield bij een slagboom of hek. Om te voorkomen 
dat mensen zonder te betalen passeerden werd het huis van de tolwachter zo 
dicht mogelijk bij de weg gebouwd. Tussen 1800 en 1965 (toen de laatste tol 
verdween) waren er in Drenthe maar liefst 180 punten waar tol werd geheven. 
Tussen Noord-Sleen en Zweeloo staat aan de rechterkant van de weg het huis 
van tolwachtersfamilie Habing, dat in 1904 is gebouwd als tolwachterswoning. 

13. het kerkje van zweeloo
 Vincent van Gogh hoorde van een 

collega dat je in Drenthe fantastisch in 
de open lucht kon schilderen. Op zoek 
naar zijn collega Max Liebermann 
belandde Vincent in 1883 in Zweeloo. 
Hij was diep onder de indruk. Hij 
schreef aan zijn broer Theo: ‘Het 
inrijden van het dorp was toch zo 
mooi. Enorme mosdaken van huizen, 
stallen, schaapskooien, schuren. Hier 
zijn de woningen heel breed tusschen 
eikenbomen van een superbe brons.’ 
Een van de dingen die hij vastlegde, 
was het kerkje van Zweeloo uit de 
13de eeuw.  

14. orvelte
 Onderweg kom je veel mooie Drentse dorpjes tegen, maar Monumentendorp 

Orvelte spant de kroon. Veel Drentse dorpjes zagen er vroeger bijna net zo 
uit als Orvelte. In de jaren 50 en 60 groeiden boerenbedrijven enorm door de 
komst van trekkers en andere grote landbouwmachines. Ruilverkaveling zorgde 
ervoor dat de boeren die overbleven het land nog efficiënter konden bewerken. 

Veel Drentse boerendorpen veranderden razendsnel van karakter. Orvelte is 
gelukkig gespaard gebleven voor de vernieuwingsdrang. Het was een van de 
eerste beschermde dorpsgezichten van Nederland. Het dorp is vrij toegankelijk 
en er worden regelmatig evenementen georganiseerd. Kijk hier voor meer 
informatie. 

15. kamp westerbork 
 Kamp Westerbork heeft vele geschiedenissen. Het was het doorgangskamp 

waarvandaan de Nederlandse Joden, Sinti en Roma naar de 
vernietigingskampen in Duitsland werden getransporteerd. Na de Tweede 
Wereldoorlog sloot de regering NSB-ers op in Kamp Westerbork, aanvankelijk 
bewaakt door voormalige Joodse gevangenen. Het was korte tijd een 
opleidingscentrum voor Nederlandse militairen die naar Nederlands-Indië 
zouden gaan, om uiteindelijk als Kamp Schattenberg de geschiedenis in te gaan. 
Eén van de plekken waar voormalige KNIL-militairen werden opgevangen. 
Minder bekend is dat Kamp Westerbork in 1939 is gebouwd als centraal 
vluchtelingenkamp voor Duitse Joden. Eerst was dit kamp bij Elspeet gepland, 
maar dat vond Koningin Wilhelmina net iets te dicht bij haar zomerverblijf: 
paleis ’t Loo.

StrAAtnAMEn
Straatnamen zijn een 20ste-eeuwse 
uitvinding. In de oude Drentse 
esdorpjes heeft men vaak straatna-
men gekozen die vertellen waarvoor 
dat deel van het dorp vroeger werd 
gebruikt. Dat klinkt ingewikkelder 
dan het is. Een paar voorbeelden. 
De ‘Brink’ is de open ruimte in het 
dorp waar het vee werd verzameld en 
jaarmarkten werden gehouden, kom 
je een ‘Noorderesch’ of een ‘Zuider-
esch’ tegen dan weet je dat je op de 
oude akkers staat en de ‘Goorns’ (ver-
gelijk Garden in het Engels en Garten 
in het Duits) zijn de oorspronkelijke 
groentetuinen.  

https://orvelte.net
https://orvelte.net


16. ’t loomeer
 Drenthe is rijk aan zand. Geen wonder dat er in Drenthe veel zandputten te 

vinden zijn. Putten waar diverse soorten zand wordt gewonnen: ophoogzand, 
metselzand en betonzand. Soms wordt alleen een zandhoogte weggegraven om 
het land te egaliseren. In andere gevallen graaft men door tot iets onder het 
grondwaterniveau, zodat een zwemvijver achterblijft zoals ‘t Loomeer. 

 Er zijn ook plekken waar men permanent zand wint. Daar ontstaan putten die 
vele tientallen meters diep kunnen zijn, zoals bij het Nije Hemelriek.  

17. groeten uIt grolloo
 Vijf muzikanten met een voorliefde voor bluesmuziek vonden elkaar begin jaren 

60 in Assen. Met hun band Cuby & The Blizzards trokken ze al snel volle zalen. 
Niet alleen in Assen, maar in heel Nederland. Voorman van de band was Harry 
Muskee, die in 1965 naar Grolloo verhuisde. Daar huurde hij een boerderij aan 
de Voorstreek. In 1967 bracht de band een nieuw album uit met de titel Groeten 
uit Grollo. Grolloo werd daarmee een waar pelgrimsoord voor de vele fans van 
de band. In de boerderij van Harry Muskee vind je nu het C+B Museum. 

 Op steenworp afstand ligt Café Hofsteenge. Ooit was dit de stamkroeg van Harry 
Muskee, ook Egbert Streuer komt er graag.

18. café de amer (amen)
 Vind je geen plek bij café Hofsteenge in Grolloo? Geen nood, even verderop 

in Amen vind je café De Amer. Een uniek cultureel café waar alles draait om 
muziek, literatuur, filosofie en cultuur. Café De Amer bestaat als sinds 1916 en 
is daarmee een van de oudste cafés van Drenthe.

19. het oude tt-cIrcuIt (route)
 Wedstrijden op de openbare weg waren tot 1924 bij wet verboden. In dat jaar 

schafte de overheid deze wet af, wat letterlijk de weg vrij maakte voor de eerste 
Tourist Trophy (TT) in de buurt van Assen. Het stratenparcours van ruim 28 
kilometer volgde de driehoek Rolde, Borger, Schoonloo. Een fijne combinatie 
van lange rechte stukken en snelle knikken, gedeeltelijk onverhard en met 
twee bruggetjes waar maar één motor tegelijk overheen kon. De tweede TT 

 - op zaterdag 26 juni 1926 - vond plaats op een stratencircuit onder de rook 
van de Drentse hoofdstad: Assen, Hooghalen, Laaghalerveen, Assen. Dit circuit 
bleef in gebruik tot en met 1954. Voor de liefhebbers is er een bewegwijzerde 
route langs het oude TT-circuit. Die vind je hier. 

20. het tt-cIrcuIt
 In 1954 werd in vier maanden tijd een nieuw circuit aangelegd. Ook het nieuwe 

TT-circuit bestond nog voor een deel uit openbare wegen (dat veranderde 
pas in 1992). En net als bij het oude stratenparcours was het nieuwe circuit 
een combinatie van lange rechte stukken en snelle knikken. Tijdens de TT 
werken er tegenwoordig zo’n 1600 (deels vrijwillige) medewerkers op het 
circuit  om het evenement in goede banen te leiden. Gemiddeld komen er 
160.000 bezoekers op af. Maar liefst 300 journalisten doen verslag van de 
wedstrijd, ondersteund door 200 medewerkers van de organisatie die radio- en 
TV-uitzendingen verzorgen vanaf het circuit. Wil je zelf een keer op het circuit 
rijden? Kijk hier voor de mogelijkheden.

21. wereldkampIoenen op de brInk (assen) 
 In 1984 haalden Streuer en Schnieders hun eerste wereldtitel. Dat gebeurde 

op het circuit van Anderstorp in Zweden. Daar werd op de dag voor de race tot 
diep in de nacht gewerkt aan het zijspan, om niets aan het toeval over te laten. 
Er moest immers minimaal een vierde plek worden gehaald. Egbert stond er 
met zijn neus bovenop, want hij kon toch niet slapen vanwege de herrie van een 
popconcert in de buurt. Ondanks de slechte nachtrust en de zenuwen slaagden 
Streuer en Schnieders in hun opzet, ze werden wereldkampioen. Enkele dagen 
later vond de huldiging plaats op De Brink in Assen. Er stonden duizenden 
mensen langs de route van het TT-circuit naar De Brink. 

 
 geheugen van drenthe
 Kom je onderweg iets tegen waar je graag meer over wilt weten? 

Bijvoorbeeld over de verschillende Drentse boerderijtypen, over de 
architectuur of over de kerken die je onderweg ziet. 

 Kijk dan op geheugenvandrenthe.nl. 

https://www.drenthe.nl/routes/2734465884/historische-tt-motorroute
https://www.ttcircuit.com/circuit/zelf-rijden/
https://geheugenvandrenthe.nl

