
Beschrijving van de Turfgraverswandeltocht. 
25, 40 en 50 Km. 
  
De eerste tocht van het wandelseizoen 2014-2015 van wsv FLAL vindt plaats vanuit Appelscha. 
Appelscha is een dorp in de gemeente Ooststellingwerf met ca. 4700 inwoners. Het dorp wordt voor het 
eerst in 1247 als Appels vermeld in het archief van het klooster Dikninge, omgeving De Wijk bij Meppel. 
De uitgang “sche” betekent bos, vandaar de naam Appelscha of in het Stellingwerfs Appelsche. 
Van oorsprong behoorde het dorp tot het vroegere graafschap Drenthe. Eeuwenlang bestond het slechts 
uit een klein aantal boerderijen rond de Boerestreek dat daarvoor Hoog-Appelscha heette. 
Het dorp had destijds veel last van het verstuivende zand uit nabij gelegen duinen, het zogenoemde 
Aekingerzand. Het esdorp Appelscha lag ingeklemd tussen droge zandige heide en nat veen, toen nog de 
Appelschaster- en Fochteloërvenen genaamd. Rond 1450 werden leidijken aangelegd om het zure 

lekwater afkomstig van het veen uit de akkers te weren. 
Vanaf 1827 breidt het dorp met de komst van duizenden Friese arbeiders ten behoeve van de 
turfwinning uit en ontstaat het huidige dorp. In 1881 werd een begin gemaakt met de aanleg van de 
bossen. Door de grote Friese immigratie in de 19e eeuw is Appelscha een Friestalig dorp geworden. 
Appelscha ligt aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Vroeger verbleven veel TBC-
patienten in de gezonde bossen van Appelscha. Van het voormalige sanatorium Beatrixoord is alleen nog 
de röntgenafdeling over. Deze is nu ingericht als het enige TBC-museum ter wereld. 
  
De route.  
De wandeltocht start vanuit het oude hart van Appelscha, de Boerestreek. De routes (25, 40 en 50 km), 
gaan eerst richting het Openluchtzwembad en gaan dan gezamenlijk richting het dorpje Ravenswoud. Dit 
dorpje ligt ten noordoosten van Appelscha en telt ca. 400 inwoners. Het ontstond na 1850 en bestond 

toen alleen uit veenarbeiders. Karakteristiek zijn de wijken bedoeld voor de afvoer van turf en voor de 
afwatering. De naam Ravenswoud is min of meer ontleend aan hier vroeger gelegen, het Ravensmeer, 
en de bosrijke omgeving. Het veenontginningsgebied bij Ravenswoud werd in 2007 aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. 
Even buiten Ravenswoud staat een uitkijktoren van Natuurmonumenten. De constructie is 18 meter hoog 
en is gebouwd van douglashout. De toren ziet eruit als een gedraaide zeven en is een geliefde plaats 
voor vogelaars en ziet uit over het Fochteloërveen. 
In Ravenswoud genieten alle afstanden van een rust in het dorpshuis “De Wijken”. Na de rust passeren 
alle routes bovengenoemde uitkijktoren. 
De 25 km keert na een kijkje te hebben kunnen vanaf de uitkijktoren terug richting Appelscha, de 40 en 
50 km lopen door het Fochteloërveen, langs het dorpje Fochteloo, naar de tweede rust bij Veste “het 
Goudmeer” in buurtschap De Weper, gelegen tussen Oosterwolde en Veenhuizen. 

De route gaat nabij Fochteloo door het voormalige kamp Ybenhear. Dit werkkamp werd omstreeks 1930 
gevestigd in het kader van de werkverschaffing. In 1942 werd dit een werkkamp voor mannelijke Joodse 
arbeiders. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werd het kamp ontruimd en werden alle 215 bewoners 
naar kamp Westerbork getransporteerd. Na WO II is het kamp gebruikt om Molukse KNIL-militairen en 
hun gezinnen te huisvesten. Hierna is het nog tijdelijk gebruikt als onderkomen en oefenplaats voor het 
Nederlandse leger. Daarna is het kamp overgedragen aan Natuurmonumenten.  
De Weper is vooral bekend van de Weperbult, een buiten gebruik genomen vuilstortplaats. 
Na de rust in “Het Goudmeer” maakt de 50 km een lus richting het Gevangenisdorp Veenhuizen en keert 
vervolgens voor nog een rust terug in “Het Goudmeer”.  
De routes voor 40 en 50 km gaan vervolgens door het Fochteloërveen terug richting Appelscha en sluiten 
nabij de eerder genoemde uitkijktoren aan bij de 25 km route.  

In Appelscha is voor 25, 40 en 50 km nog een laatste rust. Hierna wordt een lus gemaakt door het 
buurtschap Aekinga. Dit buurtschap ligt ten zuiden van Appelscha. Vroeger was hier een 
jongensinternaat. Via onder ander de “natte neuzen” en camping “De Roggeberg” keren de wandelaars 
terug in Appelscha. 

 


