Rondwandeling ANNEN - ANLOO - ANNEN Final 12-02-17
LA= linksaf
RA=rechtsaf
RD=rechtdoor
Afstand 11,6 km.
1. Start wandelroute bij café “De Grutter”(A) aan de Brink. Met de rug naar café LA.
2. Na 60m. oversteken en RA (De Wolden) volgen.
3. Bij kruispunt RD en over de Bartelaar.
4. ** U gaat RD bij bord “doodlopend” en houd rechts aan, de weg gaat over in zandweg.
5. Bij driesprong zandweg RA, deze weg volgen tot kruising met verharde weg.
6. ** Weg oversteken en RD het bospad volgen.
7. Einde bospad RA tot rotonde, LA fietspad volgen.
8. Na het viaduct onder rijksweg 34 bij de1e zandweg LA (Liesakkers).
9. Einde zandweg RA verharde weg op en voorbij de bocht LA bomenlaantje in.
10. Doorgaande weg oversteken RD (Lunsenhof) en de Homanshof van Staatsbosbeheer en theehuis.
Bij T-splitsing LA, aan de overkant ziet u het voormalig armenhuis.
11. Bij Kerkbrink LA achter de kerk langs.
12. Voor een kop koffie, enz. loopt u RD richting wandelcafé “Koningsherberg” of LA naar
wandelcafé “Popken Hollander”, anders gaat u RA.
13. ** Kerk aan uw rechterhand houden en bij de bocht in het muurtje rond de kerk links aanhouden
en stenen paadje volgen . Dit gaat links van de voormalige pastorie over in een zandweg, deze
volgen en bij driesprong zandweg RA.
14. ** Zandweg RD vervolgen.
15. ** Bij bankje no. 5 met de bocht mee naar rechts.
16. Bij T- splitsing RA.
17. ** Bij driesprong RD verharde wegvervolgen. Bij T- splitsing LA(Borgweg). Na ongeveer 100
meter RA het bos in langs de witte boswachterwoning. Zandpad RD. Bij de viersprong LA,
groene paaltjes route volgen tot u uitkomt op een fietspad met breed zandpad ernaast. Hier RA. U
verlaat nu de groene paaltjes route. Bij viersprong RA na 100 meter LA bij hunebed D VIII.
18. ** Pad links van het hunebed volgen, langs de dikke beuk RD tot u op het fietspad komt.
19. RA fietspad volgen en via de fietstunnel onder rijksweg 34 door.
20. Na paddenstoel RD, na ± 170 m RA, bij steen nr 10, voetpad (schelpenpad) nemen.
21. Bij kruispunt RA klinkerweg nemen, over bruggetje voetpad (schelpenpad) en stukje klinkerweg
tot eikenbosje volgen.
22. Bospad (Appelbosje) schuin inslaan, langs zwembad (rechts) en RD tot kruispunt.
23. Weg oversteken en RD via Borghoornsweg wandelen.
24. Einde weg LA, Middenweg oversteken naar links stukje ventweg in. RA tussen huizen no135 en
133 door. Na 40 m op schelpenpadkruising RA, achter de tuinen langs. U loopt nu op een stuk
van de Oude Groninger Weg
25. Op kruising met verharde weg LA.
26. Na passeren van bibliotheek, sporthal en basisschool RA via Molenakkers.
27. ** Bij kruispunt LA, stukje Schoolstraat in langs de voormalige Huishoudschool; door
voetpadhek en RA.
28. Na 60m bent u weer terug bij wandelcafé “De Grutter”.

.

A. De Grutter
B. Annen (B&B)
C. De Havelaar (B&B)
D. Anloo (camping)
E. Koningsherberg
F. Popken Hollander
G. d’Anner Oele
Punt 4.
Aan de zuidzijde van de Zuidesch zijn met luchtfotografie Celtic Fields waargenomen. Dit
zijn prehistorische raatakkertjes.
Punt 6.
U wandelt nu door het zgn “Lienstukkenbossie”.
Voor 1800 was het hier allemaal heide en struikgewas en eigendom van de Boermarke
Annen. Men had meer bouw- en weiland nodig en in 1811 ging de Boermarke een gedeelte
van deze gronden verkavelen. Een gedeelte van deze heide werd ontgonnen en in meer dan 40
kaveltjes verdeeld onder de landbouwers. Tevens is er later bos aangeplant.
Punt 13.
De kerk van Anloo is één van de oudste kerken van Drenthe en vast is komen te staan dat zij
de moederkerk is geweest van de godshuizen te Gieten, Gasselte en Zuidlaren. In de
middeleeuwen was dit gebouw tevens een schuilplaats, want door de hooggeplaatste
raampjes, de meer dan 1 meter dikke muren en stevige deuren was de kerk vrijwel
onneembaar. De 23 m. hoge toren werd in de Franse tijd als uitkijkpost gebruikt. Elke dag om
12 uur wordt door de kinderen van de basisschool tegenover de kerk de klok geluid.
Punt 14 en 15.
U wandelt nu langs het dal van de Anlooërdiepje (links). Een mooi beekdal met een smal
slingerend stroompje die tussen Gasteren en Oudemolen uitmondt in de Drentsche Aa.
Punt 17.
Dit Kniphorstbos is genoemd naar de familie Kniphorst, die in de 19e eeuw hier diverse
bezittingen had en ook dit bos heeft aangelegd. Tevens heeft hier een villa gestaan met de
naam villa Maria. Thans staat alleen de boswachterwoning er nog.
Punt 18.
Bij dit hunebed (D VIII) zijn in 1992 tijdens het rooien van het bos 2 locaties van verdwenen
hunebedden gevonden. In dit gebied vindt u ook enkele grafheuvels.
Punt 27
Aan de Schoolstraat 4 staat de voormalige huishoudschool. De Vereniging “Ons Dorpshuis”
bouwde in 1938 een dorpshuis met 2 lokalen met als doelstelling: “Het doen geven van
cursussen ter vermeerdering van kennis op allerlei gebied enz.”.
Na de oorlog werden er nog 2 lokalen bijgebouwd en in maart 1950 werd de “Eerste
landbouwhuishoudschool in Drenthe”geopend. Binnen enkele jaren was de school te klein en
kwamen er enkele lokalen bij. Door het sterk teruglopen van het aantal leerlingen volgde in
aug. 1984 sluiting van de school en werd het gebouw verbouwd tot bejaardenwoningen.

