Wandelroute Drentse Aa
Beginpunt:

Afstand:

Café “De Drentsche Aa”
Ruiterweg 2
9469 PN Schipborg
5 kilometer

Zeegserloop
o Bij Café “De Drentsche Aa” gaat u over de brug van het Schipborgerdiep en volgt u de
zandweg met daarnaast een geasfalteerd fietspad.
o Dit blijft u volgen tot aan het stuifzandgebied de Zeegser duinen (links) paal 1.2. Het is een
stuifzandgebied met heide en verspreid staande vliegdennen, berken en eiken.
o Voor het Golden Tulip Drenthe hotel gaat u bij paal 1.3 rechtsaf en volgt u de zandweg.
o Nadat u bij de splitsing links aan heeft gehouden, treft u paal 1.4 aan.
o Na het recreatiepark “het Stroomdal” gaat u rechtsaf de zandweg op en na 100 meter bij
paal 1.5 slaat u linksaf over het fietspad door het smalle beekdal van het Zeegserloopje.
o Bij paal 1.6 slaat u rechtsaf over de verharde weg langs het bredere beekdal van het
Schipborgerdiep. Op de hoogste delen in het weiland zijn houtwallen opgeworpen, die als
veekering en perceelsgrens dien(d)en. Waar waterhoudende sloten aanwezig zijn, waren
deze wallen dus niet nodig.
o Bij paal 1.7 gaat u rechtsaf langs de verkeersweg en lopen over het fietspad dwars door het
beekdal van het Schipborgerdiep.
o Na het beekdal gaat u bij de eerste zandweg bij paal 1.8 rechtsaf. Aan de oostzijde van het
beekdal (aan de linkerkant van de zandweg) liggen in een heuvelachtig gebied begroeid met
bos, drie door turfgraven ontstane veenplassen. U kunt daar even van de route afgaan om ze
te bekijken. Wanneer u deze weg blijven volgt, loopt u langs paal 1.9 en komt u op het
eindpunt van deze wandeling.

Autoroute hotel – Café “De Drentsche Aa” (18,7 km)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sla rechtsaf bij het verlaten van de parkeerplaats
Neem de 3e afslag op de rotonde richting Waterhuizen (N860)
Ga rechtdoor op de 2 volgende rotondes
Sla linksaf de Rijksstraatweg op
Vervolg de weg na 3,9 km, u rijd nu op de Groningerstraat
Sla na 5,9 km linksaf naar de Ydemade
Vervolg de weg na 3,2 km naar de Osbroeksweg
Vervolg de weg na 2,4 km naar de Hageneind
Sla na 270 meter linksaf naar de Zuidlaarderweg (N386)
Sla na 1,1 km rechtsaf naar de Stationsstraat
Ga na 550 meter rechtdoor op Hunebedstraat
Sla na 1,7 km linksaf naar de Zeegstersteeg
Zeegstersteeg buigt na 1,7 km iets naar rechts af en wordt Ruiterweg. U vindt uw
bestemming aan uw rechterzijde.

