Een eindje om met Het Drentse Landschap

fietsroute
Hunze en Zuidlaardermeer

Bertus Boivin / Eric van der Bilt

Hunze in ochtendsfeer(foto Henny Leijtens)

Deze route laat u kennismaken met het
intrigerende, weidse landschap op de grens van
Drenthe en Groningen.
De fiets brengt u op plaatsen in de benedenloop
van de Hunze en rond het Zuidlaardermeer waar u
anders beslist niet zou komen. U komt langs de
oude rivierduinen van de Hunze, het bijzondere
natuurontwikkelingsproject Annermoeras, de
glooiingen van de Hondsrug, de bijzondere
architectuur van Dennenoord en twee bijzondere
hunebedden op de es van Midlaren.
U volgt smalle fietspaadjes door de kletsnatte
wereld rond het Zuidlaardermeer, een waar
vogelparadijs.

Onderweg gaat u met eigen ogen zien hoe Stichting Het
Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en voor
het Drentse cultureel erfgoed.
Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard!
Steun ons... Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor
meer informatie op www.drentslandschap.nl.
We hebben elkaar hard nodig de komende tijd!

lengte route 36 km.
startpunt informatiecentrum Egberts Lent, Hunzeweg 30,
9657 PD Nieuw-Annerveen.
gps-coördinaten startpunt N 53o 04’ 07’’ / O 06o 46’ 29’’
openbaar vervoer buslijn Annen-Groningen, halte
Julianalaan in Zuidlaren.
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.
Vanaf fietsverhuur naar punt 5 in de route.
fietsverhuur Steenbergen Fietsen, Stationsweg 91, 9471
GM Zuidlaren, (050) 4095379, www.steenbergenfietsen.nl
bijzonderheid het zelfbedieningspontje waarmee u het
Drentsche Diep oversteekt, vaart van april t/m september
van 9 tot 19 uur, in juli en augustus tot 21 uur.
afkortingen KP knooppunt, LA linksaf, RA rechtsaf, RD
rechtdoor.
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Vanaf Egberts Lent RA. Over water bij KP 31
fietspad RA. Bij KP 32 RD. Fietspad volgen tot
einde. Daar RA richting Spijkerboor, volg
richting KP 97.
Doorgaande weg oversteken (Annermoeras).
Na twee haakse bochten bij KP 97 LA,
Zwetdijk. Op kruispunt met Lageweg RD. Bij
doorgaande weg fietspad RA.
Bij verkeerslichten LA, blijf borden Drentsche
Aa route/Lentenroute volgen over
schelpenpaadjes tot punt 4.
Op schelpenpad langs bosrand na wit huis
‘Zonakkers’ LA 30 km-zone in. U rijdt een
stukje over het Dennenoord-terrein, zie (1).
Op asfaltweg RA. Rechts om watertoren heen.
Op viersprong RA. Op pleintje rechts
aanhouden. U rijdt vóór gebouw met tekst
‘Anno 1895’ langs. Voorbij ‘De Treurboom’
rechts aanhouden. RD fietspad door bos.
Einde bos LA naar rotonde. Op rotonde
winkelstraat RA. Na brinkje aan overkant LA
(Telefoonstraat). Op tweede kruispunt in
flauwe bocht LA, in de rechterbocht
Telefoonstraat aanhouden. Einde weg LA.
Eerste weg RA. Vervolgens rechts aanhouden
(De Kampen).

9

10

11
12

13

14

15

Einde De Kampen RA. U
passeert de twee
hunebedden (pal achter de
keuterijtjes). Einde weg bij
KP 64 RA.
7
Doorgaande weg oversteken
bij KP 55. U passeert De
Bloemert met de
Expeditiepoort Water, zie 2.
8
In Noordlaren na KP 54
voorbij de kerk weg RA langs
haventje (Meester Koolweg).
Op driesprong rechts fietspad op. Op
fietspad kunt u RA naar uitkijktoren van Het
Groninger Landschap. Fietspad door
Oostpolder volgen. Einde fietspad bij KP 88
RA. Langs palingrokerij Vos naar fietspontje.
Via pontje over Drentsche Diep. Bordjes
fietsroute over camping volgen. Via houten
hek camping verlaten. Einde strand fietspad
RA. Weg oversteken en op fietspad RA.
Op rotonde bij KP 28 RA. Over brug bij
voorrangsweg links. Na haakse bocht vóór
bebouwing eerste weg RA. Na brug LA.
Na bocht bij de inrit van De Leine in open veld
klein fietspad RA, richting KP 25.
Bij doorgaande weg RA brug over Leinwijk en
meteen weer RA richting KP 52. Fietspad
volgen. Bij doorgaande weg fietspad RA.
Na bushalte bij KP 52 weg RA (De Kruierij).
Fietspad volgen richting KP 53. Bij doorgaande
weg fietspad RA.
Eerste weg bij KP 53 LA richting KP 97 (De
Dijk). Bij bomenrij LA richting
Zuidlaarderveen (De Knijpe).
Na brug op kruispunt RA (Broeken). Weg RD
vervolgen tot in Spijkerboor. In dorp rechts
aanhouden. Op kruising met doorgaande weg
bij KP 30 RD. Na ruim 1 km terug bij startpunt.
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Achtergrondinformatie over het gebied

Hunze en Hondsrug (punt 1, 2, 9, 12, 13 in de route)
In deze tocht steekt u de Hunze vier keer over. Net als de
meeste Drentse beken is ook de Hunze tegen het eind
van de voorlaatste ijstijd ontstaan bij het afvoeren van
het smeltwater. In die tijd was het rivierdal grotendeels
met zand gevuld. Hier en daar groeide het dicht met
veen. Aan het begin van de route komt u na de brug over
de Hunze nog langs enkele overgebleven rivierduintjes in
de Duunsche Landen.
Als u over de Zwetdijk (punt 2) rijdt, zal het u opvallen
dat de weg omhoog loopt naar de Hondsrug.
Geopark de Hondsrug heeft internationale erkenning
gekregen voor het unieke geologische wordingsverhaal
van het Hondsruggebied.
In het receptiegebouw van recreatiecentrum De Bloemert
(punt 7) is de expositie Expeditiepoort Water te zien
waarin alle facetten van het thema water worden belicht.
Een deel is gewijd aan de opgravingen bij De Bloemert.
De expositie is gratis toegankelijk.
Natuurontwikkeling Hunzedal (punt 2)
Net als de beken elders in Drenthe is de Hunze omwille
van de landbouw halverwege de twintigste eeuw
rechtgetrokken en opgesloten tussen hoge kades. Het
Drentse Landschap begon in de loop van de jaren
negentig landbouwgrond in het Hunzedal te verwerven
om de rivier wat ruimte te kunnen geven en allerlei
natuurlijke processen in het beekdal weer op gang te
krijgen. Als u langs de weg Annermoeras rijdt kunt u ter
hoogte van het elektriciteitshuisje even stoppen. Als u
300 meter rechtsaf langs de sloot loopt, krijgt u een
aardige indruk van wat de natuur de afgelopen jaren
langs de Hunze tot stand gebracht heeft. In kwartaalblad
80 is een wandeling door het Annermoeras beschreven.

Watertoren en bijgebouw van Dennenoord (foto Henny Leijtens)

Dennenoord (punt 4)
In 1895 liet de Vereeniging tot Christelijke Verzorging van
Krankzinnigen en Zenuwlijders in het bos ten westen van
Zuidlaren de inrichting Dennenoord bouwen. Het gaf de
plaatsnaam Zuidlaren een bijzondere betekenis.
Als je naar Zuidlaren moest, wist iedereen in Groningen
en Drenthe dat het met de betreffende persoon niet goed
ging. Vanwege de architectonische waarde van het neoromaanse complex is het hele terrein aangewezen als
beschermd dorpsgezicht.

Pontje over het Zuidlaardermeer (foto Hanna Schipper)

Zuidlaardermeer (punt 8)
In tegenstelling tot het Paterswoldsemeer heeft het
Zuidlaardermeer geen veenbodem, maar een zandbodem
met een gemiddelde diepte van slechts 1 meter.
Het Paterswoldsemeer is door vervening ontstaan, het
Zuidlaardermeer niet. In de loop van de middeleeuwen
ging het water zich aan de voet van de Hondsrug
ophopen en zo ontstond een meer. Verder
stroomafwaarts hielden moerasbossen en venen het
water steeds meer tegen.
Archeologen vonden een weg van west naar oost door
het huidige Zuidlaardermeer die tot ongeveer het jaar
1000 in gebruik is geweest. Toen kon je nog dwars door
het gebied lopen.
U passeerde de Hunze op een doorwaadbare plaats.
Eeuwenlang bood de Hondsrug de enige betrouwbare
verbinding om vanuit het zuiden naar Groningen en de
kuststreek te reizen. Aan de westkant van de Hondsrug
lag het brede, natte dal van de benedenloop van de
Drentsche Aa. De Hondsrug was ter hoogte van Midlaren
niet meer dan twee kilometer breed.
Het belang van deze verbindingsweg wordt onder andere
onderstreept door de twee hunebeden aan de Schutsweg
in Midlaren (na punt 7) en door de opmerkelijk rijke
vondsten in de ijzertijdnederzetting bij De Bloemert.
Oostpolder (punt 8)
Vanuit Noordlaren fietst u door de Oostpolder naar het
Drentsche Diep. Dit gebied werd in de 18e eeuw
ingepolderd. Watermolens zorgden ervoor dat men het
als weiland en hooiland kon gebruiken. Nu is het
eigendom van Het Groninger Landschap die de
Oostpolder in natte natuur heeft veranderd. ‘s Winters
staat de polder onder water en in de zomer grotendeels
droog zoals lang geleden toen de Hunze hier het ritme
van de natuur bepaalde. Net als in de Oostpolder heeft
Het Groninger Landschap aan de overkant van het
Zuidlaardermeer bij Leinwijk en Wolfsbarge (na punt 11
en 12) zo’n vloedmoeras ontwikkeld.
Het Zuidlaardermeergebied geldt als één van de
belangrijkste vogelgebieden van Nederland.

Het hoort tot de Natura 2000-gebieden. Regelmatig zien
vogelaars hier vogelsoorten die nergens anders in ons
land gezien zijn. Een van de spectaculaire verschijningen
in de oeverlanden van het meer is de zeearend.

(foto Geert de Vries)

Zeearend

Bruine vuurvlinder in het Hunzedal (foto Henny Leijtens)

De zeearend is de grootste vogel die in
Europa leeft. Een volwassen dier heeft een
spanwijdte van soms wel 2,5 meter. U
herkent hem in de lucht aan zijn donkere
vleugels die in lange ‘vingers’ uitlopen, en
zijn witte staart.
De arend eet alles van een omvang tot en
met een volwassen gans. Zijn enige vijand
is de mens die hem in de loop van de
vorige eeuw van zijn natte woon- en
foerageergebieden beroofde die nu weer
aan hem worden teruggeven. Een paar
jaar geleden broedde het eerste paartje
zeearenden in het Lauwersmeergebied.
Regelmatig vliegen de dieren even naar
het Zuidlaardermeer om er een hapje te
eten…

Fris wakker worden in een bijzondere omgeving?
Stichting Het Drentse Landschap heeft een aantal prachtig gelegen vakantiewoningen
in of vlakbij natuurgebieden. Het zijn zéér bijzondere woningen die herinneren aan
het Drenthe van weleer.
Naast rust, ruimte en privacy vindt u er alle gemakken die u van een vakantiewoning
mag verwachten.
Wilt u meer weten?
Kijk op www.drentslandschaplogies.nl of bel tijdens kantooruren (0592) 30 41 39.

Ontdek onbekend Drenthe met de Knapzakroutes!
Ruim 60 Knapzakroutes door het mooie Drenthe. De wandelingen zijn zorgvuldig samengesteld met oog voor
natuur en cultuur.
Meer informatie en bestellen kunt u vinden in onze webwinkel: www.drentslandschap.nl/winkel

