
Rondwandeling Annen-Schipborg (Hunebed- en Grafheuvelroute) Revisie 14-11-2021 

LA = links af 

RA = rechts af 

RD = recht door 

Annen-Schipborg-Annen Afstand 15,2 km. 

1.          Start bij café-restaurant d’Anner Oele. Zuidlaarderweg 102 Annen. 

2.          Met de rug naar café LA langs hunebed (D IX) tot voorbij rotonde. 

3.          Direct na rotonde LA (Schipborgerweg). 

4.          ** Onder rijksweg N 34 doorlopen tot grasveld RA, ( rechts van grasveld 

blijven.)   

5.           Einde grasveld verder over lopen bospad, einde bospad RA. 

6.           ** 1
e
 pad LA (door klaphekje),bij kruispunt RA. 

7.           **  Doorlopen tot brede zandweg(klaphek door) hier LA. . 

8.        ** Bij 2
e
 driesprong RA (Holle Drift) pad volgen(1200 m). 

9.           Tot T splitsing met verharde weg (Borgweg) en nu LA (voetpad) 

10.        ** 1ste RA,weg oversteken (Ruiterweg) naar café Drentsche Aa. 

11. Brug over en bij V splitsing links aanhouden. 

12. 1ste pad LA, dit pad volgen. 

13. Bij driesprong met picknickbank links aanhouden. 

14. Bij T-splitsing LA en over de brug van de Drentsche Aa 

15.        Schuin LA naar fietspad en hier opnieuw LA tot in de bocht. 
16. 1

e
 weg RA, breed pad volgen. 

17. Na vennetje met rododendrons 1
e
 weg LA 

18. Bij verharde weg, de weg oversteken en smal pad volgen. 
19. 1

e
 paadje RA en steeds rechts aanhouden. 

20. Bij driesprong LA (niet het mountainbikepad volgen). 

21. Voorbij hunebed (D VII) (aan rechterzijde) bij T- splitsing paadje RA. 

22. Veerooster over. LA op zandweg met fietspad. 

23. ** Bij Galgenberg rechts zandweg aanhouden.  

24. Na 200 meter 1ste RA (zandweg met fietspad).  

25. 1ste LA langs hunebed  

26. ** Na 70 meter voor de dikke beuk RA. Paadje over slootje en spoorbiels. 

27. Slingerpaadje rechtdoor volgen.  

28. Voor de grafheuvel RA. 

29. Bij viersprong LA (brede zandweg) 

30. ** Steeds RD dwars door de zgn “Berenkuil”. 

31.  Bij 2de viersprong  LA en bij volgende driesprong RA. 

32. Zandweg volgen tot aan verharde weg, oversteken en LA onder viaduct door. 

33. Bij rotonde LA en 1
e
 weg RA (Wenakkers) gelijk weer RA (voetpad) 

34. Doorlopen via voetpad voorbij BP pomp en na afslag Eext 1
e
 weg LA   

 (Schoolstraat) 

35. ** Bij viersprong RD en einde weg LA via Zuidlaarderweg 

 naar start café ‘d Anner Oele. 

 

Bij punt 4. 

U wandelt nu het Kniphorstbos (links) en De Strubben (rechts) in, een gebied tussen 

Annen, Anloo en Schipborg. In dit hele gebied liggen meer dan 40 grafheuvels. De 



naam Kniphorstbos komt van een invloedrijke familie die in de 19
e
 eeuw hier veel 

bezittingen had en dit bos heeft aangeplant. 

Bij punt 6.  

U treft hier een aantal grafheuvels. Een ervan is het Rond Bargien, het drie Marken-

punt Annen-Anloo-Zuidlaren. In 2019 is hier een Markesteen teruggeplaatst door de 

Historische verenigingen van Annen en Anloo. 

 

Bij punt 7.  

Oude karrensporen dwars over de hei in Noord-Zuid richting. Ook hier liggen 

verspreid in het landschap grafheuvels. 

 

Bij punt 8. 

In de vorige eeuw was dit gebied (De Strubben) een militair oefenterrein en veel 

soldaten van de kazerne uit Zuidlaren moesten hier op deze stormbaan c.q. 

hindernisbaan hun lichamelijke conditie testen. Ook het schietterrein nabij de 

stormbaan en midden in het bos een handgranatenbaan zal voor de meeste oud-

militairen nog wel bekend terrein zijn. 

 

Bij punt 10. 

Vroeger was hier aan de linkerkant van de Ruiterweg het natuurbad “Schipborg” met 

een zandstrandje en een uitgegraven zwempoel aan een zeer bochtige rivier de 

Drentsche Aa (hier in de volksmond “Schipborgerdiep”). 

Bij café restaurant De Drentsche Aa was eeuwen geleden al een doorwaadbare plaats 

en later is de verbinding tussen Zeegse en Schipborg verbeterd door het bouwen van 

houten brugover het riviertje. Thans is het gebied van de Drentsche Aa erkend als 

"Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap". 

 

Bij punt 23. 

Bij deze grafheuvel is de zwerfkei op de heuvel een markesteen. Deze steen was een 

grensmarkering (een soort driemarkenpunt) van de boermarken van de dorpen 

Anloo, Zuidlaren en Schipborg en ook de boermarkegrens van Annen lag er maar 

ongeveer 100 meter vandaan. Diverse grensconflicten hebben zich hier in vroegere 

jaren afgespeeld. Op grafheuvels met de naam “Galgenberg” werd vroeger een galg 

opgericht en vormden de gehangenen een schrikbeeld voor langstrekkende reizigers. 

Meestal stond zo’n galg langs doorgaande verbindingswegen. 

 

Bij punt 26. 

Nabij dit hunebed (D VIII ) zijn in 1992 tijdens het rooien van het bos nog 2 locaties 

van verdwenen hunebedden gevonden. Tevens vindt u hier grafheuvels en oude 

karrensporen. 

 

Bij punt 30. 

Al vóór 1950 werd hier door Scouting Nederland het jaarlijks Pinksterkamp 

gehouden. Men begon in de beginjaren kleinschalig te kamperen, maar de laatste 

jaren kregen meer dan 2500 padvinders hier tijdens de Pinksterdagen onderdak en 

naast veel tenten werden er ook caravans geplaatst. Gelukkig is men hiermee gestopt, 

want dit natuurgebied leent zich niet voor deze wijze van kamperen. 

 

 

 



Bij punt 35. 

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 1950 werd de “Eerste 

Landbouwhuishoudschool in Drenthe” geopend. Binnen enkele jaren werden de 

school uitgebreid met enkele lokalen. Door het sterk teruglopen van het leerlingental 

volgde in aug. 1984 sluiting van de school en daarna werd het gebouw verbouwd tot 

seniorenwoningen. 
 


