RECEPT
BRANDNETELSOEP MET UITGEBAKKEN SPEKBLOKJES EN ROOM

BELEEF EEN FOODWALK
IN RUINERWOLD

Ingrediënten voor vier liter soep
1 grote ui, gesnipperd
1 kleine prei, fijngesneden
4 kleine aardappels, geschild en in
blokjes gesneden
een plastic tas vol brandneteltoppen
4 liter bouillon (eventueel van een
blokje)
250 g spekblokjes
boter
een flinke scheut room
zout en peper naar smaak.
Bereidingswijze
1. Verhit de boter in een soeppan.
2. Voeg de ui en prei toe en bak tot de
ui glazig wordt.
3. Voeg de brandnetels, bouillon en
aardappels toe, breng het geheel aan de
kook en laat zo'n 20 minuten zachtjes
doorkoken.
4. Bak ondertussen de spekblokjes.
5. Pureer de soep met een staafmixer of
in een keukenmachine.
6. Voeg de gebakken spekblokjes en de
room toe.
Deze FOODWALK is ontwikkeld door de Karbies
en de Karstenhoeve, ondersteund door
Landschapsbeheer Drenthe. Kijk voor meer
informatie op www.lbdrenthe.nl

Voor de vegetarische versie vervang je
de spekblokjes door gedroogde
gebakken uitjes of croutons. Deze strooi
je na het serveren over de soep.

GESCHIEDENIS RUINERWOLD
In het slagenlandschap van ZuidwestDrenthe speelt de natuur een grote rol.
De prachtige zonsondergangen, de roep
van een roofvogel en hazen onder een
hemel met schapenwolkjes zullen u snel
in vervoering brengen. Ook de geur van
gemaaid gras en de ochtendnevel in
september is typerend voor het vlakke,
groene landschap. De houtwallen en de
geur van kamperfoelie zijn verrukkelijk!
Ruinerwold ligt centraal in de gemeente
De Wolden. Halverwege de twaalde
eeuw schonk de bisschop van Utrecht
een moerassig gebied tussen Meppel en
Ruinen aan het klooster te Ruinen. Het

gebied werd met behulp van de
monniken ontgonnen, waardoor er na
verloop van tijd een bewoonbare
omgeving ontstond waar men
boerderijen vestigde. Ruinerwold is
voortgekomen uit het 'Buddinge en
Haakswold'; het behoorde als zelfstandig
schoutambt tot de heerlijkheid Ruinen.
De nederzetting is pas in de achttiende
eeuw de naam Ruinerwold gaan dragen.
De oudste bewoning begon
waarschijnlijk op de hogere zandkoppen
in het zuidelijke gedeelte van
Ruinerwold, in Broekhuizen en
Blijdenstein.

Startpunt
Startpunt van de wandeling is
Museumboerderij De Karstenhoeve, Dokter
Larijweg 21, 7961 NL in Ruinerwold.
Komt u met het openbaar vervoer? Neem
dan de bus van Meppel naar Hoogeveen.
Uitstappen in het centrum van Ruinerwold
bij het dorpshuis. Weg oversteken en de
Buddingerstraat in. Aan het eind van deze
straat ligt Museumboerderij De
Karstenhoeve aan de Dokter Larijweg. Het
startpunt ligt ongeveer 20 minuten met de
bus en 10 minuten lopen vanaf station
Meppel. Raadpleeg s.v.p. de bustijden.
Routebeschrijving
Bij de uitgang Karstenhoeve linksaf de
Dokter Larijweg op, in oostelijke richting.
Bij huisnummer 40 linksaf het onverharde
pad op en bij de slagboom van
Staatsbosbeheer het pad volgen. Aan het
eind van het pad rechts langs de grote eik
lopen en op de tweesprong linksaf (pijltje).
Door een klein bosje met brandnetels
passeert u links een kleine boomgaard met

appel- en perenbomen.
Uit het bos gekomen het water oversteken
en linksaf het schouwpad volgen.
Stukje voorbij de waterkering rechtsaf tussen
de maïsvelden door, langs het schouwpad
lopen tot de verharde weg (Havelterweg).
De Havelterweg oversteken en de weg
vervolgen langs het schouwpad waar u links
een kippenhokje en rechts een bloemen- en
kruidenkwekerij ziet.
Pad vervolgen en op de kruising van water
rechtsaf in zuidelijke richting bij een groepje
berkenbomen met kenteken C.
Aan het einde links (pijltje).
Pad vervolgen, met zo hier en daar een
bocht. Het pad in noordelijke richting
volgen tot aan de verharde weg (Boerpad).
Op de verharde weg linksaf slaan.
Aan het einde van de weg rechts tot
rotonde, daarna linksaf het dorp in
(Dijkhuizen).
Weg vervolgen door het dorp waar in het
centrum links de winkel Opoe’s erfenis is.
Bij het dorpshuis linksaf de Buddingerstraat
in.
Aan het einde van de weg bent u weer terug
bij de Karstenhoeve.

Bijzonderheden
De lengte van deze wandeling is ongeveer 6
km en duurt 1,5 uur. Met pauzeren en
kruidenplukken erbij zal de wandeling al
gauw 2 uur duren.
Gedurende de wandeling zijn er
verschillende kruiden en vruchten te vinden
(brandnetel, zuring, vlierbes, appels, peren,
noten, wilde bieslook en bramen).
Bedrijven
Museumboerderij De Karstenhoeve
Dokter Larijweg 21
7961 NL Ruinerwold
Open van mei-oktober

dinsdag t/m zaterdag
11.00-16.00 uur
www.dekarstenhoeve.nl
Opoe’s Erfenis
Snoep en voorwerpen uit grootmoeders tijd,
lekkernijen, zoals oud-hollands snoepgoed,
chocolade & bonbons, streekproducten,
maar ook diverse artikelen uit vroegere
tijden.
Dijkhuizen 49
Ruinerwold
(0522) 482 727

