Routebeschrijving "Anloër omloopje" uitgezet door Dorpsbelangen Anloo wordt u aangeboden door
“De Koningsherberg” Anloo, 0592-271 216
De route loopt rondom het dorpje Anloo en laat op verschillende plekken mooie doorzichten zien naar zowel het dorp, de
es als het Anloër Diepje. Verder is in de route een stukje hersteld oud kerkenpad opgenomen.
De wandeling van ± 7 km duurt ongeveer 2 uur, start vanuit de Koningsherberg en eindigt daar ook weer.
1. Start vanuit Hotel De Koningsherberg linksaf richting Anderen. (Anderenseweg)
2. Na 100 m linksaf het schelpenpaadje volgen richting Eext.
3. Na 500 m voor het bos rechtsaf het pad volgen langs het bos. Hier staat bankje 1.
Vanaf hier hebt u een mooi uitzicht over de es en over de oude Kerkweg richting het dorp.

4. U wandelt langs de rand van het bos. Eerste driespong rechts, tweede driespong rechts (geel paaltje)
na ongeveer 400 m op een viersprong rechtsaf richting parkeerplaats Pinetum (rood paaltje).
5. Na 500 m de verharde weg oversteken. Over de parkeerplaats rechts achteraan het zandpad naar rechts volgen.
6. Na 600 m bij de verharde Gasterenseweg linksaf het fietspad op, en na 100m steekt u de rechts weg over naar het
tegenovergelegen zandpad.
7.Na 100 m gaat u linksaf "de bosjes in", door het klaphekje naar het weiland.
Dit is een stukje hersteld oud kerkepad van Rolde naar Anloo, dat door de weilanden over het Anloërdiepje gaat.
Links aanhouden, over het bruggetje, na 100m rechts door het hekje uit het weiland.
8. Op het zandpad slaat u rechtsaf (groen paaltje)
Gedurende 1 km ziet u rechts de meest prachtige glooiende weilanden door bomen omzoomd.
Driesprong rechtdoor (blauw paaltje) verderop rechts in een inham bankje 4 met het volgende uitzicht:

9. Rechtdoor het bos in, na 300 m, ongeveer halverwege het weiland, slaat u rechtsaf tussen de wal door, een klein
paadje op. Na 40 m ligt links in de wal een kleine oude markesteen, vlak voor de brug over het Anloër Diepje. Aan het eind
van dit pad rechtsaf.
10. Na 500 m op de T splitsing van zandwegen rechts af (blauw paaltje) .
Na ongeveer 400 m staat bij de kruising bankje 5. Hier hebt u een fraai ruim uitzicht over de weilanden.
11. Links af (blauw paaltje). Na 200 m ziet u links Landgoed Schipborg, na 100 m is rechts een bankje.
Vervolg de route 1 km richting het dorp.
12. Op de T-splitsing linksaf (blauw paaltje), richting de kerk het dorp weer in.
13. Houd rechts aan, op de kruising ziet u rechts de Koningsherberg.
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