
Rondwandeling: Annen – Spijkerboor Annermoeras Lengte 12.4 km Rev. 26-oktober-2021  
LA = links af  
RA = rechts af  
RD = rechtdoor  

Wanneer er in de zomer nog niet is gemaaid, kan het lange gras, fluitenkruid, enz. 
behoorlijk nat zijn. Lange pijpen en laarzen zijn dan aan te bevelen. In het natuurgebied is 
het verboden voor honden. 

 
1. Start bij eetcafé De Grutter Brink 18. Met de rug naar het café LA, na 60 m oversteken en 
 RA (De Wolden). 
2. ** Bij drie sprong LA (Wilgendijk), verharde weg gaat over in gras/zandweg.  
 Bij de bocht RD langs de sloot. 
3. Bij eerste oversteek over de sloot LA de bosjes in en zandweg volgen richting mestsilo. 
4. Eind van de zandweg bij verharde weg RA.De brug over en steeds RD tot T-splitsing. 
5. ** Weg naar links oversteken; graspad achter slagboom volgen tot klaphek. 
6. LA op de dijk (kade) en doorlopen naar het hek nu LA langs rivier de Hunze. 
 Langs de Hunze wandelen tot een hoog bruggetje. 
7. ** De brug over, RD. Om het bosje naar rechts door klaphek RD de dijk volgen. 
8. Na ruim een kilometer, bij grote veldkei LA het klaphek nemen. RD pad langs de sloot en 
 bij verharde weg RA.Volg verharde weg tot de kruising. U ziet nu café ’t Keerpunt. 
9.** Bij ’t Keerpunt gaat u RA richting brug. 
10. Voor de brug LA over de linkeroever van de Hunze. Langs het Hunze/gemaal  tot de 
 fietsbrug. 
11. ** RA over de Fiepsbrug. RD fietspad volgen tot kruising met verharde weg.  Hier RD. 
 Vervolgens komt u langs Breeland Recreatie (de Bulten 4) 
12. ** Na ruim 1500m 2e weg LA (Havenstraat). 
13. Einde Havenstraat RA. 
14. Bij kruising LA (Kruisstraat) en bij volgende kruising oversteken en RA (Brink). Na 100 
 meter bent u  bij het eindpunt. 

Bij punt 2. 
Voorbij de huizen aan de Wilgendijk heeft ongeveer 150 m. links van u een buitenhuis 
gestaan. Dit huis met 2 tuinen, vijvers, sterrenbos enz. is in de 18e eeuw door de 
familie Ellents gebouwd. Deze familie was vóór 1800 een belangrijke 
ambtenarenfamilie in Drenthe en bezat tevens een borg in Anloo. In 1798 is het huis 
met landerijen gekocht door Jan Lamberts Houwinge uit Annen. Op de eerste 
kadastrale kaart van 1832 is nog duidelijk een tuin,omgeven door een gracht, te zien. 

Bij punt 5. 
Nadat vanaf 1846 Willem Schuiling uit Zuidlaren en later diens erfgenaam Lambert 
Hamminga flink wat turf had afgestoken in het Annermoeras, waren er grote 
veenplassen ontstaan. De latere eigenaar Pieter Boon, fabrikant uit Hoogezand, heeft 
rond 1896 het gebied geschikt gemaakt voor akkerbouw en veeteelt door de grond 
droog te malen. Daaraan ontleent het gebied nog steeds de naam Boonspolder. 

Bij punt 7. 
Vanaf de middeleeuwen was er scheepvaart via de Hunze of Oostermoerse Vaart (Drents 
Daip) naar de stad Groningen en door de turfafgraving vanuit de Oostermoerse venen 



werd deze rivier steeds belangrijker. Door verzanding van de rivier kwamen er veel 
klachten en vanuit de stad Groningen werden er nieuwe kanalen (Kieldiep, Greveling-
kanaal) gegraven. Na 1900 stelde de scheepvaart weinig meer voor. Wel is i.v.m. de vele 
overstromingen de Hunze nog enkele keren gekanaliseerd (diverse bochten zijn 
afgesneden). Nog maar enkele jaren geleden heeft men op verschillende plaatsen enkele 
oude meanders weer hergraven waardoor er thans een prachtig waterrijk natuurgebied 
is ontstaan. 

Bij punt 9. 
In Spijkerboor was in 1771 de Molenwijk gegraven, een kanaal vanaf het Kieldiep te 
Annerveenschekanaal die eindigde bij café ‘t Keerpunt. Zo rond 1900 was hier om de 14 
dagen een belangrijke varkensmarkt. Verder bevindt zich in dit café nog een ijzeren ring 
in de muur, waaraan de Duitser Anton Link in 1780 werd vastgebonden, nadat boeren in 
Spijkerboor hem hadden gevangen.. Hij had die dag te Schuilingsoord de kandidaat-
predikant Johannes Ledeboer doodgeschoten en beroofd en nadat hij voor de rechtbank 
te Assen was veroordeeld voor moord, is hij op het Galgenveld te Assen geradbraakt en 
onthoofd. 
 
Bij punt 11. 
De naam “Fiepsbrug” komt van Fiep van der Mark uit Nieuw Annerveen die zich 
destijds erg heeft ingezet voor een kortere fietsroute tussen Nieuw Annerveen en 
Eexterveen richting Annen. 
 
Bij punt 12. 
De Hullen 2 is het voormalige Havencafé. Hier tegenover lag vroeger de Annerwijk 
met haven, een in 1919 gegraven kanaal tussen Annen en het Grevelingkanaal te 
Annerveen-schekanaal. Turf, kunstmest enz. voor Annen en omstreken werd hier 
gelost landbouwproducten (aardappelen, bieten) werden vanuit deze haven 
vervoerd naar verschillende fabrieken in Groningen en Drenthe.



 


