Assen
stadswandeling
Lengte: 3,2 km
Start- en eindpunt:
het Drents Museum aan de Brink 1
Duur: 60 minuten

Rapportcijfer wandeling,
horecagelegenheid en
mindervalidentoilet:

9

Er kan zoveel meer dan je denkt

Routebeschrijving en bezienswaardigheden langs de route
1.

Het Drents Museum was vroeger ondermeer in gebruik als paardenstal en
dienstwoning. Loop over het voorplein het Drostenlaantje in, richting Zuidersingel.
Rechts ligt de Gouverneurstuin. Steek aan het eind van het Drostenlaantje de brug
en de Zuidersingel over en vervolg de weg naar links. Volg de singel even, steek de
straat over en sla de eerste weg linksaf de Kloosterstraat in, een van de oudste
straten van Assen.

2.

Het Drostenhuis aan de Kloosterstraat 1 is gebouwd als het woonhuis voor de Drost
van Drenthe en is nu onderdeel van het Drents Museum. U loopt de Kloosterstraat
uit en gaat bij het Drostenhuis rechts de hoek om.

3.

Aan de rechterkant in de Kloosterstraat ziet u een muur met pomp. Deze muur is in
de 19e eeuw gebouwd van kloostermoppen.

4.

Op de Brink ziet u rechts het gebouwencomplex van het Drents Museum (Brink 3).
Het in neorenaissance stijl opgetrokken gebouw deed dienst als
Gouvernementsgebouw en later als provinciehuis.

5.

Loop nu verder richting Museumlaantje. Rechts naast de ingang ziet u het
Ontvangershuis, een gebouw met torentje. Na de sloop van het kloostergebouw
werd een deel van de oostelijke kloostergang gespaard. Hier is nu het Drents Archief
gevestigd. Vervolg de route via het Museumlaantje tussen het Ontvangershuis en
Drents Archief. Hier staat het beeld van ‘Bartje’, de hoofdfiguur uit het kinderboek
van Anne de Vries. Bartje is vooral bekend van zijn uitspraak: Ik bid nie veur bruune
boon’n (ik bid niet voor bruine bonen).

6.

Loop langs de tuin en vervolgens links via het 11-decemberlaantje naar de Brink.
Hier staat Huize Tetrode, dat haar naam dankt aan de fam. Tetrode, die het van 1825
tot 1930 in eigendom had. Daarna kwam het in handen van de gemeente Assen en
werd het in gebruik genomen als gemeentehuis.

7.

Steek nu richting de Brinkstraat over naar Brinktrechter/Marktstraat. Aan de
Marktstraat is het VVV-kantoor gevestigd. Volg de Markstraat die uitkomt op de
Markt. Aan de rechterkant staat op de hoek met de Kolk het vroegere woonhuis van
de Familie Pelinck (nr. 7). Het klokkentorentje met kruis, helemaal links, herinnert
nog aan de ‘Witte Zusters’ die vanaf 1938 in het pand woonden. Steek bij het
Pelinckhuis de verkeersweg over naar de Kolk en de Vaart Noordzijde.

8.

Vervolg de route langs de Vaart Noordzijde. Steek de Witterbrug en de weg over. U
bent nu aan de Vaart Zuidzijde. Volg de route links en ga daarna rechtsaf de
Kerkhofslaan in. Passeer de Noorderbegraafplaats, waar sinds 1823 leden van
gerenommeerde Asser families zijn begraven.

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af.

9.

Het huidige Asserbos wordt in de periode 1764-1784 aangelegd. Het is een
sterrenbos met lange, rechte paden die elkaar hier en daar stervormig kruizenwerd
in 1809 door koning Lodewijk Napoleon aan Assen geschonken. Loop de
Kerkhofslaan uit en steekt de Hoofdlaan over richting Hertenkamp. Loop hier om het
hertenkamp richting Beilerstraat.

10.

Ga bij de kruising Beilerstraat/Van der Feltzpark linksaf richting Dr. Nassaulaan.
Rechts staat de voormalige Rijks HBS die in 1868 werd gebouwd (nu RTV Drenthe).

11.

Volg rechtsaf de weg richting centrum. Rechts vindt u de kerk Maria ten
Hemelopneming. De kerk dateert uit 1934. Let op de gebrandschilderde ramen met
als thema het leven van Maria. Loop nu verder richting Kerkplein. Let op: de kruising
Collardslaan/Nassaulaan is één van de minder veilige punten van Assen. Het is het
beste om hier even een paar meter verderop te gaan staan.

12.

Steek het Kerkplein over en vervolg de route via de Torenlaan. Rechts, op de hoek
van de Torenlaan en de Zuidersingel, ziet u het voormalige postkantoor. Loop de
Torenlaan uit en u bent terug op de Brink.

Rolstoelvriendelijke horecagelegenheden met toilet
Best Western Cityhotel De Jonge, Brinkstraat 85 is rolstoelvriendelijk en beschikt over een
goed toegankelijk mindervalidentoilet (oordeel: 8).

Parkeergelegenheid
De parkeergarage van het Drents Museum kent 6 mindervalidenparkeerplaatsen
(hoofdingang Torenlaan 18).

Deze route is met grote zorg samengesteld, maar situaties veranderen. Hierdoor kunnen mindervalide gebruikers ongemakken ondervinden
tijdens de route. De samenstellers van deze route wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor af.

