
Wandelingen
in het stroomgebied
van de Drentsche Aa

------ Route 10: Scheebroekerloop

10Wandelroute

ANDEREN



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.

Wandelroute 10 – Scheebroekerloop

Via Scheebroek naar het Scheebroekerloopje. Het beekdal met veel houtwallen
herinnert aan de tijden voor de ruilverkaveling.

Lengte: 6 km
Markering: paaltjes met groene kop
Startpunt: De Herberg van Anderen, Nijend 2, 9465 TR Anderen

• Na de Brink gepasseerd te zijn gaan we richting Anloo. Bij de volgende
wegsplitsing richting Anloo aanhouden. Rechts de Oosteresch met de eswal
als oude veekering.

• Bij paal 10.1 slaan we linksaf en volgen we de rand van de Noorderesch.
• Bij paal 10.2 rechtsaf en de houtwal volgen om via de zandweg de verharde

weg te bereiken waar we linksaf gaan. Voor ons zien we een grote kom-
vormige laagte, het Scheebroek waar het water uit het omringende
voormalige heideveld zich verzamelde om later via het Scheebroekerloopje,
naar het Rolderdiep af te wateren.

• Nadat we het Scheebroekerloopje zijn overgestoken bij paal 10.3 linksaf en
volgen we de noordrand van het beekdal. De ontginningsgronden rechts
vertonen veel hoogteverschillen; tussen het op de kaart aangegeven uitzicht-
punt tot aan de beek is het verschil meer dan 7 meter. We hebben een fraai
uitzicht over het beekdal met de sterk afhellende gronden naar de beek.

• Vervolgens bij de verharde weg linksaf en nadat we weer het Scheebroeker-
loopje zijn overgestoken rechts aanhouden door het bospaadje en bij paal
10.4 rechtsaf langs de zuidrand van het dal. Ook hier weer de duidelijke
afhelling van de gronden naar de beek.

• Bij paal 10.5 linksaf op de grens van het beekdal van het Rolderdiep en de
Noordesch van Anderen. De ruilverkaveling heeft hier tot een grootschalig
landschap geleid, een schrille tegenstelling met de reservaatgronden van de
Ossebroeken aan de overzijde van de beek.

• Bij de wegsplitsing houden we links aan en passeren we een houtwallen-
landschap dat nog een goede indruk geeft van de kleinschaligheid van voor
de ruilverkaveling. Op enkele plaatsen komt op de wallen nog jeneverbessen
voor.

• We volgen de onverharde weg rechtdoor en gaan bij 10.6 linksaf en daarna
rechtsaf de verharde weg weer op. Hier is nog een stukje klinkerweg gespaard
met de oude zogenaamde paardenklinkers. Verderop gaat de weg over in het
strakke asfalt en komen we via de Brink weer bij het beginpunt.

• Wanneer we vanaf de herberg nog even zuidwaarts gaan, zien we het
voormalige melkfabriekje De Eenheid. Omstreeks de eeuwwisseling werden
in Drenthe veel van deze handkrachtfabriekjes gebouwd waardoor de
verwerking van de melk op de boerderij overbodig werd. In het gedeelte dat
nu woonhuis is, werd de melk verwerkt.


