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Een serie rondwandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde busstation of -halte

Anloo: Anlooërdiepje en Landgoed Ter Borgh
U reist met de bus (of auto) naar halte "Lunsenhof". Raadpleeg OVR-reisinfo!
Misschien is dit wel de leukste Groene Wissel Drenthe-wandeling. Zij staat in ieder geval bol van de afwisseling en alle
Drenthe-ingrediënten zijn erin verwerkt: het karakteristieke brinkdorp (met schitterend kerkje), het stroomdal van het
Anlooërdiepje (een beekje) waar u enkele kilometers langs kuiert en het prachtige landgoed Ter Borch. Daarin wandelt u van
het ene naar het andere hoogtepunt: het Pinetum (een coniferenbos met daarin maar liefst vijfhonderd! verschillende soorten
coniferen, wat zult u daarvan genieten), een prachtig bosmeer, een grafheuvel en een hunebed. Rustig bijkomend van al dat
genieten doet u de rest van deze stille boswandeling met op het laatst nog een leuk struinpaadje langs een akker en door
een bosrand. Een landweg over de bollende Zuid Es brengt u langs de Koningsherberg naar de bushalte. Fotoreportage
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!
Genoemde afstanden zijn bij benadering

1. Loop het dorp in richting kerk. Op de
3-sprong bij huisnr 5 rechts aanhouden
(Brinkstraat) en gelijk! RA (Kerkbrink),
u passeert dan de achterkant van de kerk
links van u. Na het halve rondje om die kerk
RA (Schipborgerweg). Na bord Anloo LA
(Korenbreesweg). In het begin van de rechterasfaltbocht RD!; grasweg langs diepe
greppel met bijna gelijk een linkerbocht. Aan
het einde op de landweg LA. Na de rechterbocht aan het einde RA; ook een landweg
met flauwe linkerbocht, u ziet het bankje al
waar u langs komt. Aan het einde de asfaltweg oversteken en op het fietspad LA. Na
een kleine 100m RA (Infobord Drentsche Aa
Anloërdiepje). Na 100m de 1e landweg RA
(u wandelt nu geruime tijd langs het stroomdal van dat Diepje). Na bijna 1km maakt de
landweg een linkerbocht, wat u dus ook
maar doet; u ziet het bosje al waar u even
met wat bochten langs loopt. Na het lange
rechte stuk en een laatste stukje asfalt, op
de kruising met een klinkerwegje LA. Na
50m (hoek taartpuntvormig bosje) schuin
RA; smal graspaadje strak langs bosrandje
links en grasland rechts (is dit paadje u te
heftig, dan nog even de klinkerweg volgen
en de 1e bosweg RA ingaan).
2. Aan het einde van het graspaadje (na het
overstappen van een
greppel) op de bosweg
RA, u bent nu in landgoed Ter Borgh en ziet
rechts het Gagelveen.
In de rechterbocht langs
rododendronstruiken LA
(< Pinetum+hunebed).
Blijf deze bosweg (op
kruisingen RD-gaand en
zijpaden negerend) volgen tot u rechts van u
de ingang van het Pinetum passeert (maak
daarin beslist een wandelingetje: daarin RA en
voor de gedenksteen LA
kunt u met de klok mee
de buitenpaden volgend
een volledig rondje van
ongeveer 500m maken).
Na de in/uitgang die
bosweg vervolgen, deze
maakt op de hoek van
het Pinetum een linkerbocht. Kort daarna op

de 1e kruising RD. Op de 2e kruising (met
geel) LA, u ziet het hunebed al. Deze links
van u passeren en na het bord daarvan RD.
Ruim 50m daarna het 1e pad RA. Na wederom 50m ook RA; lange rechte bosweg met
verderop links een groot vergrast heideveld
en blijf daarlangs. Op de hoek daarvan kruising RD (36L+37R). Na 200m het 1e pad (bij
steen 32) LA. Na ruim 100m op de Y rechts
aanhouden (geel) en na 20m links aanhouden (geel), verderop passeert u rechts van u
een grote open vergraste plek en blijf het
pad daarlangs volgen (dus bij steen 30 het
linkerpad negeren).
3. Kruising zandweg + fietsstrook + picknickbank RD en na 5m ook RD (geel). 30m
daarna op de schuine kruising RA; breed
pad (geel) langs donker naaldbos. Aan het
einde RA en na 30m LA (groen). Let op!, na
ruim 100m, op de Y-spl. op een heuveltje
(daarop staat een grote eik) rechts aanhou-
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Uw ervaring met deze
wandeling middels een
reactie op wandelzoekpagina.nl of een mailtje aan
info@wandeleninbeeld.nl
wordt door wandelaars
bijzonder op prijs gesteld!

den en na 20m gaat u via een balk een
greppel over. Naast het bordje van de grafheuvel staand LA (dat is het 2e paadje met
geel). Vanaf die grafheuvel kunt u even RD
op en neer naar het bankje aan een prachtig
bosmeer. Dit paadje gaat met wat bochtjes
even door een dalletje. Op de Y daarna links
aanhouden (geel). Langs een donker naaldbos lopen kruising RD. Aan het einde RA;
beukenlaan met links wederom een groot
vergrast heideveld. Na 200m op het 1e pad
(met hek, veerooster en bankje) LA. Loop dit
pad door hoog gras van een kleine km om
dat grote veld helemaal uit.
4. Aan het einde RA; u ziet het hek (met
veerooster) al. Op de daarachter liggende
kruising RD. Waar u rechts van u even langs
grasland loopt de 2 linkerzijpaden negeren,
daarna wordt uw pad een bosrandpad met
rechts nog steeds dat grasland. Na 100m LA
het bos in. In een rechterbocht een linkerpad
negeren, daarna een pad schuin naar rechts
negeren. Bij een graslandhoekje maakt uw
bosweg een haakse linkerbocht en negeer
daar de 2 (vage) rechterzijpaadjes. 100m na
die bocht op de 1e kruising RA; wat vage
grassige bosweg, verderop wordt het een
smal pad richting akkerlandhoek. Op de
boshoek voor het akkerland LA; grasstrookje
strak langs een akker. Let goed op, misschien moet u even zoeken: na100m moet u
schuin naar links het bos in buigen en daarin
verder gaan over een vaag struinpaadje
door de bosrand evenwijdig aan dat akkerland, u vindt het vast wel. Aan het einde op
de brede zandweg met fietsstrook RA, u ziet
het kerkje van Anloo al. Aan het einde op de
klinkerweg RA. Op de Brinkstraat RA en na
de rechterbocht om de herberg (met een
gezellig terrasje!) ziet u de bushalte.
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Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

