3) Plassen
Deze opvallend bruine plassen zijn “roestig”! Bij
waterwinning wordt met beluchting en zandfilters
het ijzer uit het minerale water gehaald. De
ijzerdeeltjes blijven achter in de filters. Deze
filters worden regelmatig gereinigd. Het spoelwater
hiervan komt terecht in een spoelvijver.
In een spoelvijver moet het ijzerhoudende slib
(roestkleurig, dus enigszins oranje) bezinken en na
verloop van tijd wordt het afgevoerd. Het wordt
gebruikt in de baksteenindustrie.
Spar, Den of Lariks?
Op het terrein komen deze soorten allemaal voor.
Een klein ezelsbruggetje om ze te onderscheiden.
Kijk naar de naalden: staan deze alleen (solo), dan
is het een spar. Staan de naalden met z’n tweeën
(duo), dan is het een den. En is het een groepje
(legio): de lariks. Kijk eens naar of onder de boom
en probeer zelf de soort te achterhalen!

Over deze wandelroute

Welkom! Het gebied, dat u op deze wandelroute zult
aandoen omvat een stukje bos, heide en schraal grasland.
Vandaar de naam “Ontmoet de drie gezichten”. De functie
van het gebied (ca 60 ha.) is waterwinning.
Lengte route A: 2 km, ca. 1 uur wandelen. Volgt u de
aanwijzingen op de bordjes!
De rode cijfers op het kaartje worden besproken in deze
folder.
1) Hoofdweg
Aan de linkerkant van de hoofdweg kunt u verschillende
oude spechtennesten zien. In deze omgeving komen de
Grote Bonte Specht, de Zwarte Specht en de Groene
Specht voor. De Grote Bonte Specht is op het terrein
vaak te zien. Let u op de toppen van bomen.
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Geen hoofdpijn?
Een spechtenkop is volledig aangepast op zijn
specialistische functie. De schedelbouw en spieren zorgen ervoor dat de specht krachten tot
1200G kan opvangen zonder hoofdpijn te krijgen!
De tong van de Groene Specht is 10 cm lang en
loopt vanuit de keel, achter en over de kop.
2) Heide
Het heideterrein heeft drie soorten heide: veel
Struikheide, wat Kraaiheide, vooral onder de Grove Den,
en een beetje Dopheide. Dopheide vooral op de wat
vochtiger stukken. Verder komen er o.a. voor: Tormentil,
Stekelbrem, Biggekruid, Muizeoor, Pijpestrootje,
Bochtige Smele, Stekelbrem en Meidoorn.
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4) Dobbendal
In de Tweede Wereldoorlog was er op dit terrein een
werkkamp van de Arbeidsdienst, kamp “Dobbendal”.
Er zijn nog verschillende resten van te zien, o.a. het
exercitieterrein, de Beulsberg, de konijnenburcht, de
zitkuil, twee vijvers, enkele fundamenten van
gebouwen en de wal om het terrein heen. Het witte
huisje is gebouwd op de fundamenten van een van de
gebouwen. Ook is er nog beplanting van toen te zien,
o.a. rozenstruiken en een jeneverbesstruik zijn nog
aanwezig.
5) Sodemorseweg
U loopt hier op de Sodemorseweg. De weg is aan
beide zijden geflankeerd door Amerikaanse Eiken. De
weg is deels verhard met de resten van het
voormalige kamp. De weg ontleent zijn naam aan het
feit dat hier in vroeger tijd de nodige heideplaggen
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(zoden) werden verloren door passerende wagens. Dus de
weg waarlangs men zoden morst.
6) Grasland
Het grasland wordt één tot twee maal per jaar gemaaid
en het maaisel wordt afgevoerd. Doel hiervan is om na
verloop van enkele jaren een schraal hooiland te creëren.
Planten die hier groeien zijn Gevlekte Orchis, Knoopkruid,
Jacobs Kruiskruid, Margriet, Witbol, Zwarte Toorts,
Zandblauwtje.
Veer gevonden?
In het bos is de kans groot dat u veren vindt.
Vindt u een heel groepje bij elkaar gaat het
waarschijnlijk om een slachtoffer van een
roofdier. Van welke? Dit kunt u zien aan de
schacht van de veren: zijn de punten nog heel, dan
heeft een sperwer of havik het gedaan. Zijn de
topjes verdwenen dan heeft een vos toegeslagen.

Hoe komt u er?

“Ontmoet de drie gezichten”

Het waterwingebied te Gasselte is als volgt te bereiken:
Uit de richting Assen, Groningen, Gieten.
Volg de N34 richting Emmen, neem de afslag Gasselte. In
Gasselte gaat u richting Drouwen. Na het verlaten van de
bebouwde kom vindt u na ca. 100 meter aan de
rechterkant het informatiepaneel. U kunt rechts in de
berm parkeren.
Uit de richting Emmen.
Neem de N34 richting Groningen. Neem afslag Drouwen.
Ga eind het van de weg linksaf. Ca. 300 meter na het
attractiepark vindt u aan de linkerkant het
informatiepaneel. U kunt ook aan die zijde in de berm
parkeren.

Wandelroute waterwingebied Gasselte

7) Bos
Het bos bestaat uit naald- en loofbomen. Vroeger was dit
alleen een productiebos, nu is het beheer ook gericht op
natuur: veel soorten vogels, planten, dieren en andere
organismen aantrekken in een afwisselend loofbos. Dit
doet men door gefaseerd kappen van bomen. Door meer
licht en lucht wordt spontane uitzaai en ontkieming van
zaden van allerlei bomen en andere planten gestimuleerd.
Hier kunt u de oude en nieuwe situatie naast elkaar
aantreffen.
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