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RA = Rechtsaf 

LA = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

Ri. = Richting 

 

--Deze route is afwisselend heide, bos en het  Drentsche Aa landschap met het Anloërdiepje en mooie 

vergezichten --  

 

Vertrekpunt is de Parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Oudemolenseweg Gasteren. 
In het Centrum van Gasteren gaat u tegenover Pannenkoekenboerderij Brinkzicht richting 
Oudemolen, na 900 mtr is rechts de P. In Gasteren staat de P aangegeven.  
 

 
 
Zie Trajectkaart: Verlaat de P ri de heide en ga over het wildrooster  
gelijk LA. Aan het einde RA (paarse paaltjes). RD langs het bankje. Einde 
pad LA (paarse paaltjes). Links aanhouden en over het wildrooster RD. Dan 
eerste pad RA (blauwe paaltje).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afstand  : 17 km 
Provincie  : Drenthe 
Plaats   : Gasteren 
Vertrekpunt  : P Staatsbosbeheer  
   : Oude Molenseweg 
 

Bijzonderheden : 90% onverhard  
   : Heide, bos, Drentsche AA  
 
   : versie Maart 2018  
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Zie trajectkaart: RD lopen, pad gaat 
met een bocht naar rechts en dan komt 
u op een vlonderpad. Na het vlonderpad 
RA, dit pad gaat met een bocht naar 
links en komt uit op een breed zandpad 
met fietspad ernaast. Ga hier RA en dan 
eerste pad LA (blauw paaltje) 
 
 
 
 
 
 
 

Zie trajectkaart: Na bijna 1 km gaat 
u RA, klein paadje met een 
vlonderbruggetje. Op de kruising gaat 
u LA, u komt door een stukje bos en 
weer op een groter pad. Dit pad steeds 
RD aanhouden totdat u vlak bij de 
verharde weg bent. Vlak van tevoren 
ziet u een infobord aan de linkerkant, u 
gaat hier LA, door het hek en over het 
vlonderbruggetje op het weiland en 
dan na het volgende hek LA op het 
grote pad. (soms kan het op het weiland erg 

nat zijn, dan kunt u doorlopen tot de grote weg, 

LA op het fietspad en eerste pad weer LA).  U 
loopt nu richting Anloo. In Anloo RA 
aanhouden dit is links langs de kerk.  

 
 
 

 
Zie trajectkaart: U gaat RA bij de 
grote weg. En dan straat 
oversteken en dan  RD langs  ‘De 
Koningsherberg’ (in de cirkel) op de 
Anderenseweg. U gaat het eerste 
pad LA ri oorlogsmonument. Als u 
in het bos komt gaat u tweede pad 
LA. Pad RD lopen, gaat aan het 
einde met een bocht naar rechts. 
Eerste kruising RD en dan gaat het 
pad met een bocht naar links. 
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Zie trajectkaart: Einde RA 
langs het weiland en dan komt 
u weer in het bos. U gaat 3e 
pad LA, dat is het paadje op de 
heide. Dit pad blijft u volgen 
voorbij het bankje tot u weer 
via een hek op een groter pad 
komt. Ga hier RA. U loopt door 
tot het monument voor de 
onderduikers van WOII. U kunt 
hier even heen en terug lopen 
door het hek om de 
gedenkstenen te zien. 

 
 
 
 
Zie trajectkaart: Vanaf het hek loopt u 
een klein stukje terug (is LA van waar u 

vandaan kwam) en gaat dan eerste pad RA. 
Op de kruising LA en vervolgens tweede 
pad RA. Einde pad RA, u komt voorbij de 
ven. Een heerlijk plekje om even te 
rusten. 
 
We vervolgen de route,  na de P,  1e  
pad RA. Vervolgens  1e pad LA.  

 
 
 
 
 

 

 
 
Zie trajectkaart:  Einde het grote pad oversteken en schuin links = RD op de hoek staat 
een picknickbank.  Eerste pad RA. RD tot de grote( 2e)  kruising en hier LA. 1e kruising RD en 
vervolgens RA. U loopt nu ri. Hunebed D11 en links en rechts van het pad ziet u allemaal 
grafheuvels.  
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Zie trajectkaart: Ga voor het 
hunebed LA (ri Pinetum) . Aan het 
einde LA en doorlopen tot de 
ingang van het Pinetum. Hier kunt 
u een rondje lopen en de 
bijzondere bomen bewonderen.  
Ga vervolgens stukje terug,  vanaf 
de ingang van het Pinetum is dat 
dan LA en dan eerste pad LA. Op 
de Y splitsing RA aanhouden.  

 
 
 
 

Zie trajectkaart: Ga aan het einde van 
het pad LA een klein slingerpaadje op 
de grens van bos en weiland. U komt 
aan het einde op de verharde weg. Ga 
hier RA. Op de kruising verharde weg 

oversteken en RD zandpad. (Aan de 

rechterkant staat een infobord over het 

Anloërdiepje) 
Dit is een lang pad dat met een bocht 
naar links gaat. Op het punt waar het 
pad met een bocht naar rechts gaat, LA 
(blauw paaltje) . U komt nu over een 
aantal vlonderbruggetjes. Aan het einde 
gaat u RA. Dan gaat u LA bij het 
vlonderbruggetje (is tweede pad LA).  
 

 
 
 
 
Zie trajectkaart: Aan het einde 
van dit pad RA en gelijk LA 
Ubbinkbos in. Eerste pad RA en RA 
aanhouden op de Y RD lopen en 
dan 3 afslag LA. Tot u weer aan de  
rand van het bos staat. (U kunt hier 

naar keuze zelf een pad kiezen, u moet 
aan de andere kant van het stukje bos 

uitkomen, het is een smal stukje bos.). 
Ga RA totdat u bij de verharde 
weg komt 
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Zie trajectkaart:  De weg 
oversteken en LA. U bent in 
Gasteren. Ga 2e straat RA 
Zandkampen. Blijf RD lopen op het 
onverharde pad, deze gaat aan het 
einde LA langs het weiland. Op de 
kruising gaat u schuin RD langs het 
bankje het kleine paadje in. Een 
kronkelpaadje door het bos.  Op de 
Y splitsing RA aanhouden en aan 
het einde LA. Op de kruising op de 
heide RD en dan aan het einde 
komt u weer op een groter pad. Ga 
hier RA en gelijk LA (paarse paaltje) . 
U gaat over het wildrooster door het 
hek en komt langs het hunebed 
D10. Klein stukje nog doorlopen en 
dan LA. 
 
U bent weer bij de P van het beginpunt.  
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Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 

https://www.facebook.com/wandelvanuit

