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Noord-Sleen is een “esdorp” met 2 brinken en 
Saksische boerderijen.  
Ten noorden van Noord-Sleen ligt de uitgestrekte, 
1600 Ha grote Boswachterij Sleenerzand.  
Er is een grote Brink bij Wielens( punt 1) en er was 
een kleine Brink bij de bakkerij, waar nu de 
rotonde is. (punt 6).  
Rond 1900 waren er nog  60 boeren, nu zijn er nog 
2 akkerbouwbedrijven actief in het dorp.  
Andere boerenbedrijven zijn verplaatst naar buiten 
het dorp of zijn beëindigd. 
Wel zijn er nog zo´n 40  bedrijven  van allerlei soorten 
ingeschreven in de kamer van koophandel. 
Het dorp is van een puur agrarisch dorp in de jaren 50 
van de vorige eeuw, veranderd in een aantrekkelijk 
woondorp met een actief verenigingsleven. 
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1. In en bij Restaurant & Camperplaats Wielens vindt 
het verenigings- en dorpsleven plaats. 

 

Oude foto van Café-Restaurant Wielens 
 
Achter het restaurant is een camperplaats en het Mountainbike 
Trailcenter. Een ideaal verzamel- en start/finishpunt voor 
mountainbikers en fietsers met diverse faciliteiten.  
Het trailcenter is het startpunt van de mountainbikeroutes op het 
Sleenerzand. Het ligt ook direct aan op het uitgebreide 
fietsknooppuntennetwerk van Drenthe. 
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2. De eerste lagere school is gebouwd in het jaar 1805, deze 
werd opgericht door De Boermarke de tweede in 1862, de 
derde in 1905 en de vierde en huidige school De Vlinderhof in 
1990. 

 

3. De es is vruchtbaar gemaakt door de mest uit de potstal van 
o.a. de schapen. Deze gingen elke dag naar de heide en 
kwamen ´s avonds in de potstal, deze werd met heideplaggen 
voorzien, zodat in de loop van tijd een dikke laag vruchtbare 
mest ontstond. 
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4. Rechts zie je de staatsbossen. Nog niet zo heel lang 
geleden bestond het gebied uit ‘woeste grond’: heide, 
vennen, venen en zandverstuivingen. Eind 19e eeuw werd 
het gebied langzaam ontgonnen en de eerste aanplant is 
begonnen in 1920. Zo ontstond Het Sleenerzand. 

 

 
 

Het Sleenerzand is een oude zandverstuiving waar de jeneverbes 
groeit. 
In boswachterij Sleenerzand ligt de Kibbelkoele, een heerlijke, 
schone zwemplas met een ruim zandstrand. De plas is 
oorspronkelijk ontstaan door zandwinning bij de aanleg van de 
N381 rond 1963. 

 

 

Richting ‘t Haantje ligt Bosbad Noord-Sleen. 
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5. Aan het einde van de weg links stond een weverij. Eigendom 
van de fam. Naarding, Deze weg is Naardingweg genoemd 
Zoon Jan Naarding werd hier in 1903 geboren, een 
belangrijke voorvechter van de Drentse taal. Zijn borstbeeld 
staat voor de dorpskerk in Sleen. 

 

 
6. Bij de rotonde was vroeger een kleine Brink met een bakkerij, 

met zelfs een automatiek voor koeken en broodjes. 
Later(1963)moesten die wijken voor aanleg van de 
provinciale weg de N376 richting Sleen. 

de 
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Vroeger was het dorp twee bakkerijen rijk. 
7. Aan de Hunebedweg liggen twee hunebedden, de eerste is een 

kleine (D51) en 100 meter verderop een grote (D50). 

Vroeger stond er een boom midden in het graf, maar deze 
moest vanwege ouderdom in 1998 worden verwijderd. 

 
 

8. In de verte ziet u een nieuwe moderne boerderij, bij de 
graafwerkzaamheden is hier een nederzetting aangetroffen 
van ongeveer 3500 jaar oud, dit is een bevestiging van het 
idee dat de boermarke al veel eerder bestond dan de dorpen. 
Men verplaatste in die tijd de nederzetting binnen de 
marke(zie punt 18). Deze marke strekte zich uit van het 
huidige Sleen tot aan het dorpje de Kiel 
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9. Langs deze zandweg ligt het bosje Hegenzand, in de volksmond 
,,Hoge Bomen’’ genoemd. Daar haalden de boeren geel 
zand vandaan voor onder in de potstal. In een ontstane wal 
huisden oeverzwaluwen. 

 
Met Pasen wordt hier nog steeds door jeugd uit het dorp van 
takken een paasvuur gemaakt. De bult doet jaarlijks mee aan 
de keuring van de drentse vereniging 't Aol Volk wie de 
mooiste en hoogste bult heeft gemaakt in Zuidoost-Drenthe. 

Op 2e paasdag ‘s avonds wordt de bult in brand gestoken. 
Het is echter zeer zeker ook een sociale gebeurtenis want 
jong en oud gaat naar het vuur en de jongens en meisjes 
vermaken zich door elkaar zwart te maken. De kinderen 
mochten/mogen elkaar het gezicht dan zwart maken. 
Stokken verbranden en laten afkoelen en als je dan met je 
handen over de stok gaat dan worden je handen zwart en 
kon je anderen zwart maken. 
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10. Aan de Grasweg rechts zie je een Pingo. Pingo’s zijn 

ijsheuvels. Ze zijn gevormd in de laatste ijstijd en zijn 
ontstaan door bevriezing van grondwater. De groeiende 
ijslenzen duwden de grond omhoog en opzij. Toen de 
temperatuur weer steeg en het ijs smolt ontstond een ronde 
laagte met een ringvormige wal eromheen: een pingoruïne. 

 
 

 
 

 
 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/page/7021/pingoru-ne


9 
 

 
11. Vanaf hier zie je ook de kerktoren van Sleen. Met een 

hoogte van 64 meter is het de hoogste kerktoren in 
Drenthe. 
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12. Aan het einde van de weg zie je de korenmolen “Albertdina” 
een grondzeiler. Deze voormalige korenmolen uit Usquert 
werd daar in 1905 afgebroken en in 1906 herbouwd in 
Noord-Sleen. Hier werd rogge en haver gemalen. Tot 1912 
werd de molen uitsluitend als windmolen gebruikt en daarna 
werden er verschillende motoren gebruikt voor het malen 

 
 

 
 

In 1977 wordt de molen dan ingrijpend gerestaureerd. De 
kosten van deze restauratie bedragen ruim f 221.000,-- De 
houten achtkant, die oorspronkelijk bekleed was met 
zogenaamd “dakleer”, wordt met riet gedekt evenals de kap. 
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13.  Tussen de Markeweg en de Binnenweg lag vroeger de 

hoofdweg richting Sleen. Omdat de weg alleen hierlangs 
ging stonden/staan de boerderijen met de grote 
baanderdeuren naar de weg. Dit was vroeger zeer 
praktisch ivm het binnenbrengen van de schapen en later 
hooi voor de winteropslag. 
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14. Aan de Markeweg was nog een kruidenierswinkel annex
café van de fam. Berends. In 1977 sloten de families.
Berends en Wielens (café/kruidenierswinkel) een deal.
Berends ging verder als kruidenierswinkel en Wielens als
café-restaurant.

15. Fietsenwinkel rechts was een bedrijf /winkel voor
installatie- en loodgieterswerk en Gulf tankstation. Ze
hadden ook o.a. aardewerk en cadeauartikelen te koop.
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16. Vanaf 1912 tot 2016 is was hier een smederij. Naast
smeedwerk was de smid destijds ook een manusje van
alles. In de smederij, ook bij de boerderijen waren vaak
klussen te klaren. Vroeger was er iets verderop in het
dorp nog een smid

17. Op de hoek Markeweg/Emmerstraat was vroeger
een fietsenmaker annex taxibedrijf, die naast
fietsen ook petroleum en Shell benzine verkocht.
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18. Een Boermarke of Marke is een collectief van boeren 
die gezamenlijk het beheer en gebruik van 
hun gemeenschappelijke gronden beheerden. Het woord 
'marke' (letterlijk grens of scheiding) wordt tegenwoordig 
gebruikt om het gebied mee aan te geven dat bij een dorp 
hoort. Bij de Boermarke-steen werden vaak de 
vergaderingen gehouden waarbij de voorzitter op de steen 
stond en de leden toesprak. Elke boer was lid van de 
Boermarke, een lidmaatschap dat duidelijk rechten en 
plichten gaf. Als je in het dorp wilde functioneren was de 
samenwerking in de Boermarke een absolute voorwaarde. 
De voorzitter van de Boermarke beschikte over  een 
boerhoorn en bij calamiteiten of activiteiten ging de 
voorzitter het dorp rond en blies op de boerhoorn o.a. 
voor sneeuwruimen, bij brand of belangrijke 
vergaderingen. De boermarke is het oudste 
publiekrechtelijke orgaan van Nederland, de 

boerschappen Sleen en Noord-Sleen zijn ontstaan in de 9e 

eeuw en zijn nu nog steeds actief. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemene_gronden
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19. Op de brink stond vroeger ook een melkfabriek (achter de
jongens op foto). Tevens had het dorp 3 aannemers en
een klompenmaker

. 

. 

20. Terug bij restaurant Wielens en tevens het
einde van deze wandelroute door Noord-Sleen.

Deze wandeltocht is u aangeboden  door de historische commissie 
van Noord-Sleen (2021) 
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