
RONDWANDELING ANNEN – EEXT. Revisie 28-10-21 

LA = linksaf 

RA = rechtsaf 

RD = rechtdoor 

Afstand 13,6 km. 

1. Start bij eetcafé De Grutter, met de rug naar het café en LA. 

2. **1
e
 weg LA (Schoolstraat) langs voormalige huishoudschool. 

3. Op de kruising RA (Molenakkers). 

4. Volgende kruising links aanhouden (Kruisakkers) langs de Basisschool en Lammers-

Burgerplein. 

5. Na Fysio-fitness Annen LA over Oude Groningerweg (onverharde weg tussen 

voetbalvelden). 

6. Einde weg RA -voetpad. 

7. Na de benzinepomp oversteken en RA over fietspad en onder viaduct N 34 door. 
8. 1

e
 zandweg LA (Liesakkers). 

9. Bij verharde weg RD. 

10. Na ongeveer 400 m. asfalt (direct na open veld) RA smal slingerend bospaadje volgen 

(ongeveer 600 m.). 

11. RD (beetje links) op breder zandpad, bij tweede driesprong links aanhouden. 

12. Na 225 meter op T splitsing RA. 

13. ** Doorwandelen over wildrooster. Voor het heideveld smal slingerpaadje links.  

14. Dit uitlopen over wildrooster RA zandpad met fietspad. 

15. ** Derde pad LA. (schuin tegenover de afslag bevindt zich het onderduikershol en 

oorlogmonument van Anloo) 

16. Viersprong RD 

17. Driesprong LA. Bij de grafheuvel links voorlangs. 

18. **U komt bij een driesprong en een mooie visplas (Braamsplas), nu RA. 

19. Volg onverharde weg, die overgaat in verharde weg. 

20. Bij kruising LA richting Eext (1,2 km). 

21. Na binnenkomst dorp Eext bij de kruising RD. U loopt met de bocht mee. 

22. Op de T splitsing LA. 

23. Eerste weg LA (Naweg). RD door tunnel onder de Rijksweg N34. 

24. ** Na tunnel LA en gedurende 630 meter RD (Heiakkers) volgen 

richting Krommedijk. 

25. **Na de boerderij links van de weg 1
e
 onverharde weg LA. 

26. Doorlopen tot verharde weg (850 m), oversteken en rechts van het bankje smal 

bospaadje in. 

27. Bospaadje volgen (480 m), dan aan het eind RA. 

28. Na camping De Hondsrug en voor vakantiepark Eexterkoele voetpad op (fietshekje). 

29. Aan het eind over bruggetje LA langs rechter slootkant. 

30. Na 340 m 1
e
 pad RA opnieuw langs slootkant en bij viersprong RD 

31. **Tussen de essen genaamd Oosterdeen en Kampakkers steeds RD en via de ronding 

van de Zuidesch en de Bartelaar met prachtig uitzicht over Hunzevallei naar Annen. 

32. Bij viersprong RD over De Wolden. 

33. De grootste brink van Europa oversteken en u eindigt bij wandelcafé De Grutter



Bij punt 2. 

In 1938 bouwde de vereniging “Ons Dorpshuis” hier een dorpshuis. Na de oorlog werden er 

lokalen bijgebouwd en in maart 1950 werd de “Eerste landbouwhuishoudschool in 

Drenthe”geopend. Binnen enkele jaren was de school te klein en kwamen er nog 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. 

Bij punt 13. 

U bent nu aangekomen in het bos van boswachterij Anloo (SBB) het Landgoed Terborgh, ook 

wel het Evertsbos genoemd naar de familie Everts die hier heel veel heeft aangeplant.. Rond 

1914 was men overal in Drenthe begonnen de woeste heidegronden te ontginnen, stuifzanden 

tegen te gaan en bossen te planten. 

Het pad waar je nu loopt volgt in grote lijnen het traject van een oeroud karrenspoor over de 

Hondsrug. 

Na het heideveld met de schapen (Schoonebekers) vind je rechts bij de vennetjes prachtige 

rododendrons en aan het pad ligt nog een oude markesteen die de grens tussen boermarken 

Anloo en Eext aangaf. 

Punt 18. 

Het laatste stukje naar de visplas is ook deel van het prehistorische karrenspoor. Bij deze 

Braamsplas oftewel Galgwanderveen liggen enkele grafheuvels. De grootste dateert uit de 

Standvoetbeker- of nu ook genoemd Enkelgrafperiode maar werd later opnieuw als graf 

gebruikt in de Vroege Bronsperiode ( 2000-1800 v Chr) Er is een vuurstenen dolk gevonden 

en een stenen strijdhamer. 

Het Galgwandenveen is een pingo-ruine of wel een gletsjerkuil , een overblijfsel van de 

vierde en laatste ijstijd toen de bodem een groot deel van het jaar bevroren bleef. 

De naam Galgwandenveen doet vermoeden dat hier wellicht ooit een galg gestaan heeft. 

Punt 24. 

Aan het begin van de Krommedijk ligt aan de rechterkant een terrein waarin sporen 

aangetroffen zijn van de zogenaamde Celtic Fields of te wel de raatvormige akkercomplexjes 

uit de IJzertijd (800-12 v Chr) 

 

Punt 25 

Meteen bij het LA gaan ligt aan de rechterkant nog een grafheuvel uit de Jonge Steentijd 

(5300-2000 v Chr 



Het pad waarover u nu loopt is ook deel van dezelfde Oude Groninger Weg waar u bij het 

vertrek uit Annen tussen de voetbalvelden doorliep. Deze weg was vroeger de 

verbindingsweg tussen Groningen en Coevorden. 

Punt 31. 

De Oosterdeen en de Kampakkers zijn nieuwere esontginningen dan de Zuidesch. Ze liggen 

prachtig op de rand van het zand van de Hondsrug met rechts het afgegraven veendal van de 

Hunze. 

Op Zuidesch van Annen zijn ook sporen aangetroffen van de Celtic Fields uit de IJzertijd. 

De es is nog prachtig rond van vorm, maar ook bolrond van het eeuwenlang opbrengen van de 

potstalmest (heideplaggen doordrenkt van de uitwerpselen van de schapen op stal) 


