Rondwandeling ANNEN – ZUIDLAREN 12,8 km Revisie 18-11-2021
LA= linksaf
RA= rechtsaf
RD= rechtdoor
1. Start bij café restaurant “De Anner Oele“ Zuidlaarderweg 102 oversteken en de weg naast
de fietsenmaker ingaan (Nijedijk).
2. ** Na 50m LA de Annerstreek volgen (begint met een zandweg).
3. Bij kruising met de Zwetdijk (1600m) RD.
4. Na sportvelden LA het fietspad volgen.
5. Einde fietspad RA (Hogeweg).
6. ** Na 150 meter LA, oversteken bij het stoplicht voor fietsers.
7. Het rode fietspad RA volgen. Na ± 50m weg oversteken en het zandpad rechts van
parkeerplaatsje nemen.
8. Dit pad steeds blijven volgen. U steekt een aantal mal een weg over. Het gaat over in een
landweg daarna in een klinkerweg.
9. ** Bij de kruising RD (oude Coevorderweg) tot de Brink ZZ. Hier RA langs Huis
Laarend.
10. De Annerweg oversteken en LA over het trottoir. Na 50m rechts ziet u het Brinhotel.
11. Bij het Brinkhotel LA de Brink recht oversteken en tot de Marktstraat hier LA.
12. Aan einde van Marktstraat RA.
13. Voorbij het Joodse kerkje 2 e straat LA (Veldakkerslaan) en op T-splitsing
RA (Wilhelminalaan).
14. De 1e straat LA langs zwembad “Aqualaren” trottoir volgen. Rechts langs parkeerplaats
en hierna schelpenpad volgen.
15. Bij T-splitsing met zandweg/fietspad LA.
16. Bij paddenstoel 22124 RD.
17. Bij 3-sprong RA. Einde schelpenpad LA en fietspad (oude tolweg) volgen.
18. ± 15m voor stoplicht RA voetpad volgen tot straat (De Hilde) hier LA en meteen weer
RA via Hogeweg (weg Zuidlaren-Annen).
19. ** 30 m. voor “De Bosrand” RA pad langs bosrand en akker volgen. U loopt om het bos
heen. Aan het eind van dit bospad schuin het speelveld oversteken(zwart/geel bordje).
20. Bij kruising met klinkerweg RA (Oude Anlooerweg). Deze weg gaat over in
zandweg met fietspad .
21. Bij de fietstunnel LA richting Annen. Na 100m RA door hek het voetpad nemen.
22. Bij kruispunt RA klinkerweg en RD over het bruggetje en voetpad volgen tot eikenbosje.
23. Bospad schuin inslaan met aan uw rechterhand het zwembad.
24. Na het bospad houdt u links aan, weg oversteken (Ronkelskamp) en LA.
25. Na ongeveer 50 m. RA via Voetakkers.
26. Op kruispunt de Middenweg oversteken en na 30m RA schelpenpad volgen.
27. Op kruising met verhard fietspad LA tot T-splitsing bij Veldweg en RA.
28. Na 50 m. Kruisakkers LA. Aan het einde van de Kruisakkers bent u terug bij
café restaurant “De Anner Oele”.

Bij punt 2.
De Annerstreek was in 1832 nog onbewoond maar al snel na 1840 werden de eerste huisjes
gebouwd. Vanwege de vaak schamele optrekjes heette deze buurt in de volksmond de
Huttenstreek. Eén van de eerste huisjes aan de Annerstreek was jarenlang in het bezit van de
diaconie van de Nederlandse Hervormde kerk in Anloo en in 1876 schreef men over “een huis
aan de huttenstreek onder Annen”.
Bij punt 6.
Rechts ziet u het oude tolhuis. Een particuliere maatschappij”de n.v. Oostermoersche
Straatwegmaatschappij” is in 1855 begonnen met de aanleg van de weg Zuidlaren-AnnenEext-Gieten, waarbij tevens twee tolhuizen werden gebouwd, één te Zuidlaren en één tussen
Annen en Eext. Om de 3 jaar moest er opnieuw worden verpacht en moest er toestemming
worden gevraagd aan Zijne Majesteit de Koning of na 1890 aan Hare Majesteit de Koningin
Regentes om “concessie tot tolheffing te verlenen op de kunstweg Zuidlaren-Gieten”.
Bij punt 9.
Zuidlaren bezit meerdere brinken maar rondom deze grote brink wordt ieder jaar op de
derde dinsdag in oktober de grootste paardenmarkt van Europa gehouden, waar meestal
meer dan 100.000 mensen op afkomen. Naast meestal meer dan 2000 paarden werden ook
koeien, schapen, geiten, kippen enz. aangevoerd en verhandeld.

Bij punt 19.
Waar nu aan uw linkerhand bos is was in 1780 alleen maar heide en struikgewas. Op 17
september 1780 is hier de kandidaat-predikant Johannes Ledeboer vermoord door Anton
Link, een deserteur. Tegen de avond van dezelfde dag is hij in de buurt van Spijkerboor
opgepakt en in de herberg van Spijkerboor werd hij vastgezet door middel van een kram in de
muur. De roofmoordenaar Anton Link is door de rechtbank in Assen veroordeeld en op het
Galgenveld te Assen geradbraakt en onthoofd. In het bos herinnert een kruis in het zand nog
aan deze moord.

