Wandelroute Drentsche Aa
Kom genieten van het mooie esdorpenlandschap van Drenthe. Hier is de
eeuwenoude rust bewaard gebleven.
Ontdek de Drentsche Aa

RA. De beek stuit hier tegen een drie meter hoge
zandwal. Bij het bankje zie je de zandlagen in de
afgekalfde oever. Dit zand is hier vanuit de
drooggevallen Noordzee (Doggersbank) door de
wind aangevoerd tijdens de laatste ijstijd. Ga RD

Start/eindpunt 1 route:

tot het bos ophoudt. Vóór groen paaltje en één

Parkeerplaats op de Brink, Zeegse. Lengte: 20 km.

met blauwe kop LA, zandweg. Bij eerste afslag LA,

De route is in te korten tot twee rondes van elk

na 10 m RA, via het ‘Melkerspaadje’. Na een paar

circa 10 km.

honderd meter over vlonder, daarna op de

Startpunt 2: Informatiecentrum Homanshof,

viersprong RD. Asfaltweg (kijk goed uit!)

Anloo (punt 4).

oversteken en tussen de zuilen door. Bij eerste
afslag LA. Links liggen enkele grafheuvels op een

De route

open stukje hei langs de beek. Loop verder met
heuvels aan linkerhand. Verderop komt er een

1 Reuzenjeneverbes

splitsing, kies het smalle pad RA over de hei. Hier

Vanaf de Brink via het fietspad langs hotel-

kan het vrij nat zijn. Bij T-kruising met breed

restaurant De ZeegserDuinen. Direct na de

zandpad LA. Buig RA langs de houtwal. Daarna via

afrastering RA en na ong. 25 meter weer RA. Op

vlonder en bruggetje het Anlooër Diepje over.

100 m links ervan staat de grootste jeneverbes

(* Afkorting 1, 10 km vanuit Zeegse: LA langs

van Europa. Langs het hek van het hotelterrein

bosrand, zo veel mogelijk links aanhouden tot

telkens rechts aan blijven houden tot de verharde

aan de hoge brug.

weg (Schapendrift).

Vervolg: verder bij 7, Schipborger Diep.)

Hier LA. Kort daarop bij Y-splitsing RA, dan verder
RD tot vlak vóór asfaltweg. Ga LA tot T-kruising,

3 Kamertjeslandschap

opnieuw LA. Verderop fietspad oversteken over

Ga hierna RA, pad buigt naar links. Bij T-kruising

veerooster. Bij splitsing RA, Molenveld oversteken,

met fietspad RA. LA langs verbodsbord auto/

richting molen. Bij driesprong RD langs enkele

motor. Links ligt het landgoed De Schipborg, het

grafheuvels. Meebuigen naar rechts en eerste

landhuis is ontworpen door Berlage, verderop

afslag LA. Dan opnieuw LA, langs molen De

even te zien via een open zichtlijn.

Zwaluw (1837). Op asfalt RD, bij ANWB-

Hierna RA, paadje langs de eerstvolgende

paddenstoel 23560 RD. Na 200 meter aan de

houtwal (oude elzen). Aan het einde LA. Vanaf de

rechterkant de Parkeerplaats Molensteeg (een

zandweg mooi zicht op de weitjes tussen

alternatief startpunt voor deze route).

houtwallen die haaks op de beekloop staan. Een
‘kamertjeslandschap’ met steeds nieuwe inkijkjes,

2 Zandwal

waar onderin de beek stroomt. Veertig meter

Bij T-kruising weg oversteken: RA op vlonderpad.

vóór de asfaltweg LA via klaphekje door wei,

Daarna eerste LA en vóór de bocht weer LA langs

Anlooër Diepje oversteken. Door klaphekje verder

sloot (blauw). Na brug over het Oudemolense

door een tunnel van hazelaars naar T-kruising: LA.

Diep RA, graspad. Drents weidehek door, direct

4 Anloo

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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U gaat steeds RD tot voor de kerk van Anloo, daar

Verderop RD, zandweg met gele paaltjes. Neem

linksom rond de middeleeuwse kerk lopen.

na 500 meter RA zandweg over akker (licht

Brinkstraat LA. Na 200 m LA (bij richtingwijzer

groen).

Lunsenhof). Daar ligt de Homanshof, een
gerestaureerde, Drentse boerderij waarin het

5 Archeo-site

onbemande informatiecentrum Drentsche Aa is

Steeds RD langs sloot en bosrand, bos in, kruising

gevestigd. U kunt er alles te weten komen over

rechtdoor. Ten slotte via paadje over sloot RA het

het Nationaal Park, op het gevaar af dat u niet

bos in. Bij kruising licht groen verlaten, gewoon

meer aan wandelen toekomt. Ernaast ligt een

RD en aan einde LA, brede zandweg. Eerste pad

flinke parkeerplaats en de Theeshenkerij

RA, door een gebied dat officieel als archeolo-

Homanshof (www.theeschenkerijhomanshof.nl)

gisch reservaat wordt beschermd (De Strubben-

die zondags open is. Anloo, met deze

Kniphorstbosch). Er zijn duizenden jaren oude

‘Toegangspoort Oost’, is een goed alternatief

karrensporen, hunebedden en grafheuvels te zien.

startpunt voor de route, vooral wanneer u met de

Buig na de laatste grafheuvel linksom en ga weer

bus komt. Verderop bij T-kruising RA (Lunsenhof)

in de richting van de brede zandweg. Steek de

langs een mooi groot gebouw, het voormalige

greppel over (via balk), even later LA, dan komt u

Armenhuis. Verder langs beukenhaag (bij paaltje

langs hunebed D8 (registratienummer van de

met licht groene kop). Daarna eerste afslag LA.

archeoloog dr. A.E. van Giffen). Op zandweg RA.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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6 De Strubben

8 Siepelveen

Bij ANWB-paddenstoel 22061 LA (richting

Steek pad over en ga vóór de sloot (vaak droog)

Schipborg). Eerste pad RA. Even verderop, waar

RA schuin omhoog. Dit pad volgt op enige

fietspad naar links gaat, RA (vrijwel rechtdoor),

afstand de contouren van het Siepelveen. Bij

bosweg. Bij eerste hek RD, daarna bij tweede hek

picknickbank LA, en op de hei links aanhouden.

door klaphek LA, een zandweg over de hei. Bij

Er zijn hier veel bomen verwijderd, omdat het

eerstvolgende kruising LA en verderop bij een Y-

Siepelveen hier sterk verboste. De zeldzame

splitsing rechts aanhouden. In dit gebied ziet u

beenbreek lelieachtige plant met gele stervor-

steeds meer strubben opduiken, grillige

mige bloemen in juli) en de jeneverbesstruiken

meerstammige eiken. Kruising met zandweg en

krijgen zo weer meer kansen. Dan is er aan het

fietspad oversteken, vervolg via pad RD. Bij

einde van het pad een T-splitsing: buig RA naar

kruising RD. Dan bij splitsing RA over een open

het fietspad. Hier LA, terug naar het startpunt.

stukje hei. Bij een schuine kruising gewoon RD
(niet langs licht groen). Bij de volgende splitsing

Tips van de boswachter

LA tot asfaltweg. Oversteken en RD (tussen twee

Kees van Son: “De Drentsche Aa als zodanig

stenen met ‘56’ erop). Daarna eerste pad RA langs

bestaat niet, zeggen ze hier. Elk dorp noemt de

sparrenbos. Bij T-kruising LA en direct weer RA.

beek bij een andere naam. Hier heet de beek het

Het bos uit, en op brede zandweg met fietspad

Oudemolense Diep, verderop Schipborger Diep en

LA. Aan het einde van de wei RA. Verderop

weer verder het Zeegser Loopje. Dat bewijst wel

versmalt het pad, met bocht mee naar links. Op

hoe sterk de streekbewoners van oudsher

splitsing RA over bult, verder langs de beekoever

verbonden zijn met de beek. De akkers rondom

tot aan het ‘Hoogholtje’, een smalle hoge brug.

de esdorpen bollen op, doordat ze al eeuwenlang

(**Afkorting 2, 10 km vanuit Anloo: wanneer u in

zijn opgehoogd met plaggenmest. Langs de beek

Anloo start, kunt u hier eventueel afkorten. Ga

liggen kleine weiden of groenlanden. Boeren en

dan niet over het Hoogholtje, maar houd de

natuurbeheerders werken hier goed samen en dat

beekoever aan tot de volgende brug, en neem

is de natuur aan te zien. Meanders in de beek,

dan de beschrijving op bij punt 3, waar u ‘Ga

een overvloed aan planten, vissen, libellen en

hierna RD’ moet lezen ipv RA.)

vlinders. Specifieke informatie over de natuur
vindt u in de Homanshof in Anloo, het

7 Schipborger Diep

onbemande informatiecentrum van de Drentsche

Beek oversteken. Vervolgens tweemaal bij

Aa (geopend van 9-17 uur, op maandag gesloten).

Y-splitsing RA. Rechts achter de houtwal liggen

Bijvoorbeeld over het wel en wee van een

prachtige dotterbloemhooilanden waar het

bijzondere vis, de rivierprik, die hier komt

Schipborger Diep doorheen kronkelt. Dotters,

paaien.”

orchideeën en blauwe knoop bloeien er. Na een
S-bocht en een stuk bos aan de linkerhand neemt
u bij houten hek LA het smalle pad tussen twee
weiden. Aan begin van bos RD via een soort
laantje naar een breed zandpad.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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In de omgeving

Bereikbaarheid

• Horeca: Hotel Restaurant De Koningsherberg,

Met de auto: A28, afslag 35 Vries, richting

Brinkstraat 2, 9467 PE Anloo. Geopend op

Zuidlaren kiezen. Dan pal na de spoorweg-

maandag t/m zondag van 11 tot 22 uur.

overgang RA naar de Brink in Zeegse, de parkeer-

Dinsdags gesloten. www.dekoningsherberg.nl

plaats waar deze wandelroute begint.

• Fietsen zijn te huur bij NS-station Assen of bij

Met het openbaar vervoer: Met de trein naar

Suichies Mechanisatie, Hoofdstraat 29,

Assen. Dan met buslijn 58; zo bent u in circa 20

9454 PK Ekehaar

min. in Anloo (halte Lunsenhof). U kunt ook

• www.drentscheaa.nl

hiervandaan de hele of een halve ronde lopen,

• www.knapzakroutes.nl

begin dan bij 4 Anloo, halverwege de route-

• www.hunebedcentrum.nl

beschrijving.
OV-reisinformatie T 0900 9292 (€ 0,70 per minuut)
of kijk op www.ov9292.nl.
Deze route is afkomstig uit het zomernummer van
Onverwacht Nederland (2/2010) en in 08-14-2014
deels aangepast.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

