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tegenkomen. Bij paal 3.3 scherp links aanhouden.

Bij paal 3.4 slaan we rechtsaf. Door dit fietspad te

volgen komen we op de klinkerweg. Vervolgens

slaan we na ongeveer 300 meter bij de eerste

zandweg rechtsaf. Deze weg is bij de ontginning

van de heidevelden aangelegd en heet Kooidiek.

Vroeger was aan de rechterkant een eendenkooi,

vandaar de naam. Aan het einde van de Kooidiek

bij paal 3.5 gaan we rechtsaf om vervolgens na

150 meter links een doorsteek te maken dwars

door het beekdal. Over de houten voetbrug gaan

we verder door een bosgedeelte dat tot de

novemberstorm van 1972 nog uit hoge dennen

bestond. Door inplant van inlandse eik en door

spontaan ontstane opslag zal hier een ander bos

tot ontwikkeling komen.

We lopen nu langs paal 3.6 over een smal

bospaadje en slaan aan het einde linksaf.

Vervolgens rechtsaf over een brede zandweg naar

het dal van het Anloërdiepje. We volgen bij paal

3.7 de zandweg en het fietspad naar het zuiden

en slaan de eerste weg rechtsaf bij paal 3.8. Deze

zandweg loopt dwars door de karrensporen van

de Gasterense duinen. Vanaf de hoogste duinen

aan de linkerkant kunnen we een prachtige zgn.

pingoruïne bekijken. Dit is een overblijfsel van

een gesmolten ‘ijslens’ uit de laatste ijstijd. Als we

de zandweg vervolgen komen we over een

veerooster en houden bij paal 3.9 links aan. Bij de

verharde weg aangekomen slaan we rechtsaf.

Wanneer we de zandweg rechtdoor nemen

komen we op route nr. 5 uit. Als we over de brug

zijn, is daar het eindpunt van deze wandeling.

Route 3
Langs het glooiende beekdal van het Oude molen -

schediep en bloemrijke hooilanden. Daarna het dal

van het Anlooërdiepje en de Gastersche duinen.

Lengte: 7 km

Markering: paaltjes met groene kop

Startpunt: Herberg De Fazant, Hoofdweg 118,

9484 TB Oudemolen

Routebeschrijving
We volgen de verharde weg richting Gasteren en

slaan bij de eerste weg bij paal 3.1 linksaf. Bij paal

3.2 het fietspad volgen. Rechts zien we het fraaie

beekdal van het Oudemolense Diep. Het beekdal

loopt licht glooiend naar de beek toe en is hier

vrij smal in dit middenstroomse gedeelte van de

Drentsche A. Aan de steile hellingen is goed te

zien hoe breed de stroom is geweest bij het

afvoeren van smeltwater na de ijstijden. De

weilanden rechts worden al enkele tientallen

jaren door Staatsbosbeheer beheerd en hebben

inmiddels het aanzien van natte dotterbloemhooi-

landen. In het voorjaar en in de zomer kunnen we

hier de bloei zien van o.a. de echte koekoeks-

bloem, boterbloem, dotterbloem en breedbladige

orchis. Het maaien en hooien gebeurt na het

broedseizoen. Deze kwetsbare graslanden worden

tegenwoordig gemaaid met rupsvoertuigen. Door

de relatief lage druk op de natte ondergrond,

wordt de bodemstructuur nauwelijks aangetast.

Dit is gunstig voor de ontwikkeling van de

vegetatie. Links nog restanten van wat vroeger

een groot heideveld was. De heide grenst hier

aan het beekdal, iets wat we nog maar zelden

De Drentsche Aa is een vrij langgerekt natuurgebied, waar u naar hartenlust kunt

wandelen over zo’n 100 kilometer zandweg en 40 kilometer wandelpad. Staatsbosbeheer

heeft hier 11 wandelroutes uitgezet. De routes 1 tot en met 5 bestrijken het noordelijk

gedeelte van het gebied en de routes 6 tot en met 11 liggen in het zuiden rond het

Ballooërveld. 


