
Wandeling Smilde 
 
Start bij de Koepelkerk in Smilde 
 

1. In de kerk is bij de bouw een steen ingemetseld, welk jaartal staat erop? 

2. Ga rechtsaf de Hoofdweg op. 
3. Hoofdweg 25: Wat is de naam van het voormalige gemeentehuis en 

waarom? 

4. Van wie is het beeld dat je ziet aan de overkant van de Vaart schuin 
tegenover het voormalige Gemeentehuis? 

5. Hoofdweg 66: Wat was vroeger de functie van dit pand? 

6. Loop terug richting Polakkenbrug. 
7. Hoofdweg 11: op dit pand staat een naam, waarom staat die naam daar? 

8. Verder naar de Polakkenbrug: steek brug over, dan linksaf de Tramweg op. 
9. Tramweg 71: welk jaartal staat op dit pand? 

10. Welke bouwstijl heeft het? 

11. Van welke soort steen is het gebouwd? 

12. Tramweg 73: welke functie had dit huis vroeger? 

13. Loop naar de Veenhoopsbrug en steek over. 
14. Welke naam heeft deze brug in het dagelijks gebruik? 

15. Veenhoopsweg 62/64: tussen deze 2 huizen loopt een straatje, loop dit 
straatje helemaal in. Wat ligt er aan het eind? 

16. Veenhoopsweg 58/59: voor dit pand ligt een stolpersteen in de grond, wie 
woonde daar in de oorlog? 

17. Loop terug richting Veenhoopsbrug. 
18. Sla linksaf de Elzenlaan in. 
19. Waarom heet het water waar u langs loopt de Molenwijk? 

20. Elzenlaan 11: Op dit pand staat een ooievaar, waarom staat die daar? 

21. Bij welk landgoed hoorde dit vroeger? 

22. Welke functie had het schoolgebouw op de hoek 

Elzenlaan/Beukenlaan? 
23. Elzenlaan verder aflopen. Voor het bord Sluiskampen linksaf slaan. 
24. Waarom heet deze straat zo? 
25. Loop terug naar de Veenhoopsweg en rechtsaf naar de Koepelkerk. 
 

            Einde wandeling. 

 
Folders van de Historische wandelroutes die zijn gemaakt door Cras en de 
Historische Vereniging kunt u vinden in de bakje bij het Evenemententerrein. 
 Een leuke tip voor een volgende wandeling! 


