
25 en 35 Km. 

Wandelen in en door de wijde omgeving van Hooghalen 

  
Iets ten zuiden van Assen ligt het plaatsje Hooghalen, omringd door bos, heide en 
zandvlaktes. Hooghalen is het startpunt voor onze wandeling. Je kunt genieten van de stilte 
bij de radiotelescopen, loopt van planeet naar planeet op het Melkwegpaden denkt even terug 
aan slechtere tijden bij het passeren van het voormalige kamp Westerbork. 
 
Nog niet zolang geleden was Drenthe één van de armste provincies van ons land. De grond was niet erg 
vruchtbaar en het leven was zwaar. Met wat vee, weinig land en heel hard werken hadden de 
keuterboertjes een karig bestaan. Elke dag, elk seizoen opnieuw was het overleven. Verder reikte hun 
blik niet. Zouden dezelfde boeren nu de horizon afspeuren, dan zouden ze zich bedenkelijk op hun hoofd 
krabben…. Veertien radiotelescopen steken scherp af tegen de heldere lucht. Deze zijn in staat om 
signalen op te vangen van radiobronnen die zo’n 10 miljard lichtjaren van ons verwijderd zijn. De 

radiotelescopen garanderen de rust in de omgeving. Om de sterrenwacht niet te hinderen, is hier 
namelijk een storingsvrije zone ingesteld. Zonder ontheffing is gemotoriseerd verkeer in dit gebied 
verboden. Wandelaars en fietsers wordt verzocht om hun mobieltjes uit te zetten. Dus is dit een ideaal 
wandelgebied, de hemel op aarde voor wie van stilte houdt. 
  
Zwaartekracht op Jupiter 
  
Even stilstaan om de omgeving in je op te nemen en dan weer verder lopen, benieuwd naar het volgende 
vergezicht…. Maar Hooghalen biedt meer dan een mooie natuur. Zo is er een boeiend wandelpad 
uitgezet, het Melkwegpad. Langs dit pad is op sterk verkleinde schaal – één stap komt overeen met 2½ 
miljoen kilometer in de ruimte – het melkwegstelsel in beeld gebracht. Dit sterrenstelsel omvat behalve 
zo’n 100 miljoen sterren, diverse nevels en de zon en de aarde. Daarom heet de melkweg ook wel ‘ons’ 

sterrenstelsel. Al wandelend ontdek je hoe groot de afstanden zijn tussen de planeten onderling. De 
banen van de planeten zijn weergegeven in rijen paaltjes links en rechts van het pad. En wat is het 
verschil tussen de zwaartekracht op Jupiter, de aarde en de maan?? Dat ervaar je door het optillen van 
verschillende gewichten. Op de panelen staat informatie over het betreffende hemellichaam, zoals de 
oppervlakte temperatuur. Maar blijf wel een beetje met beide benen op de grond. Want ook daar valt 
veel te genieten…. oa. van de blauwe sparren, grove dennen en Amerikaanse eiken en uiteraard het bos 
van de toekomst. En de geur die elk jaargetijde in de Drentse bossen hangt. 
 
Doorgangskamp 
  
De wandeling voert ook over een plek die aan een wreed verleden herinnert: het voormalige kamp 
Westerbork. De Duitsers gebruikten Westerbork als doorgangskamp, het was één van de voorportalen 

van de nazi-hel. Hier werden de gevangenen geïnterneerd voor ze op transport werden gesteld naar de 
vernietigingskampen in Polen. Bij de ingang van het kamp staat de woning van de voormalige Duitse 
kampcommandant. Op de plek waar destijds de appèlplaats was, symboliseren nu 102.000 stenen het 
aantal nooit meer teruggekeerde mensen. Op het terrein herinnert een maquette aan de grote van het 
kamp in de Tweede Wereldoorlog en we passeren ook het nationale monument op het kampterrein. Het 
is zo’n vredig landschap, daar in de omgeving van Hooghalen, met zijn heidevelden, zandvlaktes en bos. 
Alleen bij het voormalige kamp Westerbork lijkt het alsof het ruisen van de bomen anders klinkt….. 

 


