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bij paal 4.3. Hier volgen we het pad dat na

ongeveer 500 meter afslaat en tussen een paar

weilanden door loopt. We komen uiteindelijk op

een zandweg langs paal 4.4. Deze zandweg

volgen en rechts aanhouden bij paal 4.5 zodat we

als het ware om een weiland heen lopen. Voordat

we op dit punt aankomen, krijgen we een

gedeelte te zien waar het beekdal breder is met

minder houtwallen en meer sloten. Dit beneden-

strooms gedeelte werd vroeger gebruikt als

hooiland en is nu in beheer bij Staatsbosbeheer.

Bij het verharde fietspad moeten we rechtsaf het

beekdal oversteken en weer rechtsaf bij paal 4.6

de zandweg op (bij het begin van het verharde

fietspad kunnen we door linksaf te slaan op route

nr. 3 aansluiten). Links van de zandweg is enkele

jaren geleden het landgoed De Schipborg

aangelegd. Het landgoed heeft een typische

plantstructuur met kale zichtlijnen, waardoor de

voormalige ontginningsboerderij Schipborg,

welke door de bekende architect Berlage is

ontworpen, slechts op enkele plaatsen vanaf de

omliggende zandwegen te zien is. We volgen de

zandweg tot aan paal 4.7 waar we rechtsaf gaan.

Het laatste gedeelte van de wandeling gaat

tussen twee oude cultuurlandschappen door,

rechts het beekdal en links de es. We zien een

rijkere begroeiing met veldiepen en haagwinde.

Op de splitsing, paal 4.8, linksaf en we naderen

het eindpunt van deze wandeling. 

Route 4 – Lanjouw’s Pad
Mooie wandeling door het oude cultuurlandschap

langs het Anlooërdiepje. Houtwallen en

hooilanden en de door Berlage ontworpen

ontginningsboerderij. 

Lengte: 7 km

Markering: paaltjes met groene kop

Startpunt: infocentrum De Homanshof,

Lunsenhof 20, 9467 PM  Anloo

Routebeschrijving
Vanaf het infocentrum gaan we bij de Hoofdstraat

rechtsaf. We houden de kerk aan onze rechter-

zijde en lopen rechtdoor over een stukje

halverharde weg links langs een oude pastorie

met een heel dikke kastanjeboom in de tuin. Bij

de splitsing rechtdoor en bij paal 4.1 (bankje)

rechtsaf door het klaphek door het beekdal, over

het bruggetje en dan door het klaphek en lopen

via paal 4.2 rechtsaf een zandweg in. Het

landschap dat we hier rondom zien, is typisch

kleinschalig. De houtwallen die vroeger door de

boeren opgeworpen zijn om het vee te keren,

lopen vaak tot aan de beek. Tot ongeveer paal 4.3

lopen we op de grens van het oude cultuurland-

schap; rechts zien we het beekdal en links de

ontgonnen heidevelden. In de verte links langs de

weg tussen Anloo en Gasteren zien we twee

ontginningsboerderijen. Dit zijn boerderijen die

zijn gebouwd na de ontginning ven de heide. We

blijven de weg volgen tot aan de wegversmalling

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. 


