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r van uitgaande dat dit blad voor elk wat
wils moet bevatten wordt dit keer een
fikse wandeling beschreven in de kop van
Drente. Ik nodig u uit eens met het opgaan
van de zon te starten bij de parkeerplaats in
het bostussen Anloo en Schipborg.
Vanaf Schipborg rijdt u in zuidelijke
richting naar Anloo. Voorbij de boerderij 'De
Schipborg', nog door Berlage gebouwd, gaat
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u de eerste zandweg links in. Deze volgend
komt u vanzelf bij de parkeerplaats.
Aannemende dat u met de auto komt, kunt u
hier dit vervoermiddel verwisselen voor stok
en wandelschoenen want, het werd reeds
gezegd, het wordt een flinke tocht.
Al meteen blijkt de tijdloze waarde van
het gebied, want u ziet een hunebed liggen op
nog geen 100 meter vanaf de parkeerplaats.

Ook in de tijd der hunebedbouwers was dit
gebied al aantrekkelijk voor bewoning.
Wandelend door de bossen van het
militair oefenterrein Anloo, eigendom van
Defensie en de boswachterij Schipborg
(Staatsbosbeheer) komen we, als u het kaartje
volgt, aan het eind van de zandweg bij een
wit huisje; let hier even op de Ravenkooi, een
onderdeel van het ravenreïntroduktieprojekt
van het rijksinstituut voor natuurbeheer (RIN).
We draaien linksaf de harde weg op en gelijk,
aan het eind van het bos, rechts af de
ruilverkavelingsweg op. Daarna moet u deze
weg verlaten zo gauw u een zandweg rechts
krijgt. Zo komt u langs het beekdal van het
Anloërdiepje te lopen. Het Anloërdiepje is
een zijstroompje van de Drentse A. Als u
inderdaad vroeg gestart bent kunt u alleen
maar fluisteren en luisteren. Laat u niet van
de weg afbrengen want er rest nog een hele
tippel, bovendien zou dat de rust alleen maar
verstoren! Let wel goed op het kaartje, want
als u bij een geasfalteerd fietspad komt, dan
moet u rechts afslaan de zandweg op en bij de
Picknickbank het bos links indraaien. U loopt
nu tegen de Drentse A aan, maar even goed
kijken dan ziet u een bruggetje waar u over
moet. U kunt maar één kant uit totdat u bij de
beekdal-begeleidende zandweg komt in
noordelijke richting. Een voetpad kronkelt
door de uitgegroeide wegbeplanting heen.
Uiteindelijk komt u bij een verhard fietspad
met zandweg waar u rechtsaf slaat.
Bent u langzamerhand moe, dan kunt u
het fietspad volgen, zodat u na 200 m bij het
café 'De Drentsche A' uitkomt. Hier kunt'u
met het kaartje erbij de terugroute opnemen.
Gaat u door, dan volgen we niet het fietspad,
maar gaan bij de eerste ANWB paddestoel
linksaf. Hier loopt een schelpenpaadje langs
de zandweg. Waar dit schelpenpad ophoudt
(na plm. 1 km), moet u rechtsaf het
geasfalteerde fietspad op. Via de brug over

het Zeegserloopje (een ander zijriviertje van
de Drentse A) komt u op een ruilverkavelingsweg, welke u rechtsaf gaat.
Aan het eind komt u bij de weg
Vries-Zuidlaren, waar u richting Zuidlaren
gaat. Over de Drentse A doch vóór het
viadukt, moet u rechtsaf een zandweg in, die
volgt u tot café 'De Drentsche A'. Daar
vandaan de geasfalteerde weg volgen tot
Schipborg waar u richting Anloo gaat. Bij de
Kymmelsberg splitst de weg zich. U volgt de
zandweg zoals het kaartje deze verder
aangeeft.
Via de strubben komt u dan uiteindelijk weer
bij het vertrekpunt uit.
Misschien wel erg vermoeid, maar u mag
dan rustig beseffen dat u door één der fraaiste
gebieden van Noord-Nederland gewandeld
hebt met zeer veel afwisseling.
Eigenlijk moet u deze wandeling eens in elk
seizoen lopen, dan staat u telkens weer
verbaasd van de gevarieerdheid van het
onvolprezen stroomdallandschap van de
'Drentse A ' . I I
De heer A. Ernst is rentmeester van de stichting 'Het
Drentse Landschap'.
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