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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een afwisselende route,  vanuit Tynaarlo langs het Akenveen richting Drentsche Aa gebied -- 

 

1.  
ZIE TRAJECTKAART:   

Vertrek vanaf Café Centraal. Ga op de Dorpstraat RA en gelijk LA 

Hageneind. Steek de Zuidlaarderweg (Let op drukke weg!!)  over en ga 

RD op Hageneind. In de bocht RA aanhouden, weg wordt 

Osbroekweg. Ga bij huisnr. 2 RA op Akenveenweg. Deze weg gaat 

over in een onverhard pad. Ga met de bocht naar links  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand  : 18,5 km  
Provincie  : Drenthe   
Plaats  : Tynaarlo 
Vertrekpunt : Café Centraal  
   : Dorpsstraat 8 

: 9482 PC Tynaarlo 
    

Bijzonderheden : Drentsche Aa 
   : Siepelven Zeegse 
   : Horeca start en  
   : op de helft mits  
   : geopend. 
 
Versie   :  Oktober 2021 
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2. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Ga LA, op het kleine struinpaadje door het bos. Loop dit pad helemaal uit RD. U komt uit bij 

een kleine sloot. Ga hier RA op het schouwpad en blijf steeds RD lopen op dit kleine pad, tot 

einde. Ga dan LA, rechts is een sloot en daarna de spoorlijn.  Ga RA over spoorwegovergang 

en dan RD opnieuw een schouwpad. (Alternatief is LA verharde weg blijven volgen, dan RA 

en einde na het bankje weer RA en dan RD.) 

Ga RA op het fietspad. U komt langs een voorbeeld van een eendenkooi, daar kunt u even 

LA heen en terug. Op het moment dat het fietspad naar links afbuigt kunt u RA om te kijken 

bij de zandafgraving en het zonnepanelen park. !! Ga wel weer terug naar het fietspad, er is wel een 

pad langs de zandafgraving maar dan komt u uit op verboden gebied !!! 

Blijf het fietspad volgen tot u weer bij de Zuidlaarderweg bent. Ga hier LA op het fietspad. 

 

3. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga vlak voor de rotonde RA en steek de 

Zuidlaarderweg over. Ga RD bij  het, 

Oranje bord Drentsche Aa Diepenveen. 

Ga RA voor een mooi uitzicht over het 

landschap. Ga vervolgens weer terug en 

RA op het grote pad. Na iets meer dan 

100 mtr ziet u een MTB bordje voor RD 

en een bordje verboden voor fietsen LA. 

Ga hier LA en gelijk RA. (U kunt ook een klein 

stukje RD lopen dan komt u bij een bankje met uitzicht 

op een ven). 

Het paadje RA komt ook uit bij een ven. 

U kunt langs de ven blijven lopen. Schitterend paadje maar kan beetje drassig zijn. Blijf RD 

langs de ven lopen tot het niet meer kan. Ga dan even RA en gelijk weer LA. U komt over 2 

heuveltjes en dan weer op een groter pad. Ga hier RA en dan aan het einde bent u weer op 

het grote pad waar u gestart bent. Ga hier LA.  U komt nu langs camping ‘De Vledders’. 
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4. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Voorbij camping de Vledders ziet u een bordje met 
Ooievaarspad. Ga hier LA en volg dit bordje. Steek 
fietspad over en ga RD op de heide bordje volgen. U 
loopt voorbij het bankje, en aan het einde van dit 
pad gaat u RA. (Ooievaarspad niet meer volgen deze gaat LA!!). 

 

Volgende stukje is lastig te beschrijven, zie ook het kaartje.!! 

Op de Y splitsing LA aanhouden en de heide 

oversteken tot u langs de Zandverstuiving loopt is 

aan uw linkerhand. Bij de zandverstuiving staan een 

bankjes, ga hierna RA. Ga eerste pad weer RA en blijf 

vervolgens 2 x RD lopen op een kruising. U komt nu 

op een paadje met aan de rechterkant nog een 

prachtige ven. Als u dan RD blijft lopen komt u uit op 

de P van Restaurant de Drentsche Aa. 

Steek de P over en ga RA bij het bankje en over de 

witte brug.  

 

5. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Hou op de Y splitsing LA aan en ga dan 

even later LA. Ga RA langs het picknick 

bankje en ga RD tot u aan de rand van 

het ‘Siepelven’ staat. Ga hier RA op het 

paadje langs de ven. U komt langs een 

leuk bankje achter de boom. Aan het 

einde LA en dan RD blijven lopen. 

Richting de grote rode stoel. Ga hier LA 

en ga weer LA richting het bankje aan de 

rand van het Siepelven. 

(!! let op zijn veel kleine paadjes. Het is de bedoeling dat u nog langs het bankje aan de andere kant van de Siepelven komt en 

dan weer op het grotere pad uitkomt. U kunt hier zelf een keuze maken hoe u wilt lopen er zijn zoveel kleine paadjes. !!) 

Vanaf het bankje gaat u RA en steek de heide over tot u weer op het grotere pad bent. Ga 

hier LA en dan op de Y RA aanhouden. Blijf RD aanhouden tot u met een paadje het weiland 

kunt oversteken en ga aan het einde RA op het grotere pad. 
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6.  
ZIE TRAJECTKAART: 

Blijf dit pad aanhouden RD ong 850 mtr en ga dan 3e afslag RA.  

Einde pad LA aanhouden. 

 
 
 
 
 
 

7. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga RD op het kleine bospad tot einde. U 

komt weer bij een groter pad. Ga hier LA. U 

komt bij een verharde weg. Blijf hier RD 

lopen. (mag op de verharde weg maar ook op het 

naastgelegen bospad) 

8. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Blijf pad volgen. Hou rechts aan op de Y 
splitsing. Fietspad gaat RD. Ga 
vervolgens bij de volgende Y splitsing 
LA. Hier gaat een ander fietspad weer 
RD. Blijf RA aanhouden en ga door het 
hek naar de heide. Ga het eerste pad op 
de heide RA en verlaat door het hek de 
heide. Volg het bospad tot vlak voor de 
weg. Ga hier RA en ga dan LA naar de 
weg. Ga klein stukje RA en steek dan de 
weg over en ga LA op het fietspad.  
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9.  
ZIE TRAJECTKAART: 

Volg het fietspad en ga vlak nadat er een fietspad RA 

gaat, RA op het klein pad langs de bosrand. Blijf dit 

paadje volgen en ga op de verharde weg LA en dan gelijk 

weer RA op het onverharde pad. Dit pad gaat met een 

bocht naar rechts langs de weilanden. Aan het einde 

komt u weer uit op de Hoofdweg in Zeegse. Ga hier LA 

op het fietspad.  

 

10. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga na de brug, LA op het villapark. Ga mee met de 

bocht naar rechts en blijf dan RD lopen tot einde 

pad. Links is het spoor. Ga nu RA en u komt bij de 

spoorweg overgang. Ga hier even RA en steek de 

weg over om het Hunebed te bekijken dat langs de 

weg ligt. Ga weer terug en steek de 

spoorwegovergang over. Ga gelijk na de overgang 

RA.  

 
 
 
 

11. 
ZIE TRAJECTKAART: 

U loop langs de IJsvereniging van Tynaarlo. Hou rechts 
aan, de vijver is links van u. Blijf op de Y splitsing RA 
aanhouden en ga dan weer met een bocht naar links, 
langs diverse picknickbanken richting de vijver. Ga dan 
RA en ga LA over de brug. Ga na de brug LA en blijf 
over het pad langs de vijver lopen, tot u op de 
verharde weg bent. Ga hier LA en gelijk RA op de 
Stakenberg. Ga met de bocht mee naar rechts en dan 
weer LA de Eibert. Einde van deze straat komt u op het 
fietspad Zeegserweg. Ga hier RA.  
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12. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Blijf steeds RD lopen op de Zeegserweg. Deze 

gaat over in een onverhard pad.  Ga RA op de 

Smeerveenweg, is in begin nog onverhard 

maar wordt later verhard. Op de Y LA 

aanhouden. U bent op de Brink. Blijf nu RD 

lopen tot 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 
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