
Route Gasselternijveen – Spijkerboor    STROOMAFWAARTS 

 
lengte: circa 18 km  
startpunt: parkeerplaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 
eindpunt: parkeerplaats Annermoeras bij brug over de Hunze in Spijkerboor 
 
Waterdicht schoeisel of laarzen aanbevolen. Verder dient men rekening te houden met te 
passeren ‘obstakels’, zoals een afrastering, een slootje, een hek, enz. 
 

 

 
Start bij de molen De Juffer in Gasselternijveen. Steek de Hunzelaan en de weg Gasselte-Gasselternijveen 
over. 
 
[A]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is dat 

deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan de 

Hoofdstraat in het dorp Gasselternijveen. In de gemeente Aa en Hunze is de molen een geliefde trouwlocatie. 

 
1  Volg het pad links van de Hunze (water aan uw rechterhand). Ga door het klaphek (zie bordje 
 Natuurreservaat – Het Drentse Landschap) en sla meteen linksaf langs afrastering.  
 Volg en loop over de kade in noordelijke richting.  
 
2  Na ongeveer 2,5 km door klaphek; volg de verharde weg naar links.  
 
3  Ga bij de T-splitsing rechtsaf richting Gieten. Ga vervolgens bij eerste T-splitsing rechtdoor. 
 
4  Ga nu rechtsaf bij volgende T-splitsing (paddenstoel 00375/001).  
 Volg de weg, met bocht naar rechts, door Veenhof en ga op de T-splitsing linksaf. 
 
[B]  Veenhof  Het grootste deel van het Hunzedal was tot ver in de twintigste eeuw een ontoegankelijk 

gebied waar men zich alleen op hoger gelegen zandkoppen kon vestigen. Veenhof was zo'n ‘eilandje’ in het 

veen waar zich in de zeventiende eeuw de eerste boeren vestigden. De oudste van de vijf boerderijen van 

Veenhof werd in 1772 gebouwd. 

 
5  Ga aan het einde van de weg op de T-splitsing rechtsaf richting Gieterveen. (Bonnerdijk) 
 Ga ongeveer 100 m vòòr de brug linksaf door het hek (Recreatieschap Drenthe) de kade/het talud op!  
 Het pad over de kade/het talud volgen. 
 
6  Ga door het houten hek rechtsaf over houten brug naar stuw en brug. Steek stuw en brug over (over de 
 Hunze) en volg het fietspad. Ga bij de splitsing linksaf richting Gieterveen: de weg maakt een haakse 
 bocht naar rechts. 
 
7 Ga direct na de eerste boerderij tussen de achterkant van de boerderij en het woonhuis linksaf en volg 
 het pad. Ga bij de T-splitsing met een klinkerweg rechtsaf. Na 50 meter vóór De Beek linksaf en volg 
 het schouwpad. (water aan uw rechterhand) 
 
8  Ga bij de Hunze rechtsaf en volg het schouwpad. 
 Bij einde schouwpad (brug) rechtsaf over het fietspad. 
 
9 Bij kruispunt linksaf richting Eexterveen (voorzichtig, drukke weg). 
 Loop onder de tunnel door richting Eexterveen. Langs Hunzehof. 
 
10  Bij splitsing linksaf Elzemaat op (verharde weg). Ga bij de bocht naar rechts door het klaphek en sla 
 meteen rechtsaf. Loop over de kade. (Als het gras te hoog staat, kan men ook over de verharde weg 
 blijven lopen) Aan het einde van de kade via het overstapje linksaf  naar de brug lopen. 
 
 



 

 

 

[C]  Uitkijktoren Eexterveen  In de Elzemaat bij Eexterveen heeft Het Drentse Landschap een oud 

gemaaltje ingericht als uitkijktoren. Vanaf deze plek heeft u een schitterend uitzicht over het nieuwe 

natuurgebied. Vroeger pompte het gemaaltje water uit de Hunze dat de aardappelmeelfabriek in 

Eexterveenschekanaal als spoelwater gebruikte. 

 
11 Ga na de brug direct rechtsaf en volg het schouwpad langs de Hunze. 
 Ga na het bos aan uw linkerhand linksaf over de kade en blijf de kade volgen. 
 Kade/talud steeds volgen. Buigt naar rechts (verharde weg aan linkerkant) 
  
12  Vóór wildrooster even linksaf en meteen weer rechtsaf over verharde weg.  
 Ga bij paddenstoel 00462/001 rechtsaf richting Spijkerboor en volg het fietspad. 
 
13  Ga over het houten bruggetje rechtdoor en blijf het fietspad volgen. 
 
 
[D]  De Duunsche Landen  Officieel heet dit gebied de Duunsche Landen, maar de naam De Bulten doet 

het landschap meer eer aan. Samen vormen de zandbulten een zogeheten paraboolduin dat in de laatste 

ijstijd door de wind langs de Hunze opgeworpen is. Op de kaart is het duin te herkennen als een groot 

hoefijzer met het open eind naar het westen. 

 
14  Ga bij paddenstoel 00898/001 rechtsaf en volg het fietspad tot over de brug. 
 Ga na de brug linksaf. 
 
15 Ga rechtdoor langs de Hunze op de plaats waar het fietspad naar rechts afbuigt. 
 Ga voor het gemaal De Bulten rechtsaf langs het water. (water aan uw linkerhand) 
 
[E] Annerveensche Mond  Tegenwoordig lijkt het niet meer dan een brede sloot, maar in het begin van 

de vorige eeuw vormde de Annerveensche Mond de verbinding tussen het Gevelingskanaal in 

Annerveenschekanaal en Annen waar nog steeds een Havenstraat is. De kruising met de Hunze was vroeger 

geregeld met een aquaduct dat het water van de Hunze onder Annerveensche Mond door leidde. 

 

16  Ga bij het eerste pad linksaf via duikersovergang en volg het wandelpad. 
 
17  Ga bij de Hunze rechtsaf en volg het schouwpad. 
 
18 U bereikt de brug in Spijkerboor. 

 

[F]  't Keerpunt Spijkerboor  Op het kruispunt in Spijkerboor ligt café ’t Keerpunt. De geschiedenis ervan 

gaat terug naar het midden van de achttiende eeuw toen Willem Grevijlink hier een herberg stichtte voor 

wachtende turfschippers en dorstige reizigers die de ‘klap’ over de Hunze passeerden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Spijkerboor – Gasselternijveen      STROOMOPWAARTS 

 

lengte: circa 18 km 

startpunt: parkeerplaats Annermoeras bij brug over de Hunze in Spijkerboor 

eindpunt: parkeerpklaats bij Vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen 

 

Waterdicht schoeisel of laarzen aanbevolen. Verder dient men rekening te houden met te 

passeren ‘obstakels’, zoals en afsrastering, een slootje, een hek, enz. 

 

18  Start bij de parkeerplaats bij de brug over de Hunze.  
 Ga vanaf de parkeerplaats links over de brug en dan naar rechts het schouwpad op (water rechts). 
 
[F]  't Keerpunt Spijkerboor  Op het kruispunt in Spijkerboor ligt café ’t Keerpunt. De geschiedenis ervan 

gaat terug naar het midden van de achttiende eeuw toen Willem Grevijlink hier een herberg stichtte voor 

wachtende turfschippers en dorstige reizigers die de ‘klap’ over de Hunze passeerden. 

 
17 Ga na zo’n 400 meter linksaf het wandelpad in (bij houten bank). 
 
16  Ga aan het eind van het wandelpad over de duikersovergang rechtsaf langs het water. (water aan uw 
 rechterhand) 
 
[E] Annerveensche Mond  Tegenwoordig lijkt het niet meer dan een brede sloot, maar in het begin van 

de vorige eeuw vormde de Annerveensche Mond de verbinding tussen het Gevelingskanaal in 

Annerveenschekanaal en Annen waar nog steeds een Havenstraat is. De kruising met de Hunze was vroeger 

geregeld met een aquaduct dat het water van de Hunze onder Annerveensche Mond door leidde. 

 
15  Bij gemaal De Bulten gaat u linksaf het schouwpad op. (Indien het gras te hoog is, ga dan terug en 
 langs het bosje over het fietspad.) Volg het schouwpad. Vlak voor de fietsbrug komt u op een fietspad. 
 Ga rechtsaf de brug over en volg het fietspad. 
 
14  Ga bij paddenstoel 00898/001 linksaf het schelpenpad op.  
 
[D]  De Duunsche Landen  Officieel heet dit gebied de Duunsche Landen, maar de naam De Bulten doet 

het landschap meer eer aan. Samen vormen de zandbulten een zogeheten paraboolduin dat in de laatste 

ijstijd door de wind langs de Hunze opgeworpen is. Op de kaart is het duin te herkennen als een groot 

hoefijzer met het open eind naar het westen. 

 
13 Volg het pad, ga een houten bruggetje over en blijf het fietspad volgen. 
 
12  Ga bij de asfaltweg linksaf (paddenstoel 00462/001) en na ongeveer 200 meter meter opnieuw linksaf. 
 Na ongeveer 20 meter (bij wildrooster) rechtsaf over kade/talud. 
 Kade/talud steeds volgen. (verharde weg aan rechterkant) Kade/talud buigt naar links. 
  Blijf kade/het talud (verhoging)  volgen tot de Hunze. 
 Ga bij de Hunze rechtsaf het schouwpad op.  
 Als het gras op het schouwpad te hoog is, ga dan rechtsaf langs de sloot. 
 
11 Steek bij de brug linksaf de Hunze over en volg de verharde weg. 
  Bij T-splitsing rechtsaf Elzenmaat op (verharde weg). Weg volgen.  
 Weg maakt een scherpe bocht naar links. 
 
 

 

 



 

[C]  Uitkijktoren Eexterveen  In de Elzemaat bij Eexterveen heeft Het Drentse Landschap een oud 

gemaaltje ingericht als uitkijktoren. Vanaf deze plek heeft u een schitterend uitzicht over het nieuwe 

natuurgebied. Vroeger pompte het gemaaltje water uit de Hunze dat de aardappelmeelfabriek in 

Eexterveenschekanaal als spoelwater gebruikte. 

 

10  Bij volgende T-splitsing rechtsaf. Langs Hunzehof. 
 
9  Loop onder de tunnel door richting Gieterveen. 
  De kruising oversteken (voorzichtig, drukke weg) en vervolgens rechtsaf over fietspad. 
 
8 Voor de brug linksaf over het schouwpad langs de Hunze (water rechts) 
 Volg het schouwpad tot een stuw aan de linkerzijde van het schouwpad. 
 Ga na de stuw linksaf langs De Beek.  
 
7 Ga bij de klinkerweg rechtsaf.  Ga na 50 meter bij het eerste zandpad linksaf.  
 Ga direct na een boerderij rechtsaf. Verharde weg volgen. De weg maakt een haakse bocht naar links. 
 
6  Ga na de bocht rechtsaf en volg fietspad. Steek brug (over de Hunze) en stuw over en ga vervolgens 
 linksaf door houten hek. (dus niet fietspad volgen!) 
 
5  Volg de kade/ het talud helemaal tot aan het hek (Recreatieschap Drenthe) bij de verharde weg en ga 
 hier rechtsaf de Bonnerdijk op. 
 
4  Ga bij de T-splitsing linksaf (Koestroomdijk) richting Veenhof.  
 Na ± 1200 meter bij T-splitsing klinkerweg rechtsaf  door de buurtschap Veenhof. 
 

[B]  Veenhof  Het grootste deel van het Hunzedal was tot ver in de twintigste eeuw een ontoegankelijk 

gebied waar men zich alleen op hoger gelegen zandkoppen kon vestigen. Veenhof was zo'n ‘eilandje’ in het 

veen waar zich in de zeventiende eeuw de eerste boeren vestigden. De oudste van de vijf boerderijen van 

Veenhof werd in 1772 gebouwd. 

 

3 Ga na de laatste bebouwing met bocht mee naar links en op T-splitsing bij paddenstoel 00375/001 
 linksaf richting Gieterveen. Ga op de volgende T-splitsing rechtdoor. 
 Neem in de bocht naar rechts linksaf de verharde weg in de richting Gieterveen.  
 

2  Ga rechts door het klaphek (Natuurreservaat – Het Drentse Landschap) de kade op. Volg de kade 
 helemaal. Buigt later naar links. 
 
1   Ga door het klaphek en u bereikt molen De Juffer in Gasselternijveen. 
 
[A]  Molen De Juffer  Sinds 1969 staat aan de oever van de Hunze  korenmolen De Juffer. Opvallend is dat 

deze ronde molen op de houten kap na helemaal van steen is. De voorganger van De Juffer stond aan de 

Hoofdstraat in het dorp Gasselternijveen. In de gemeente Aa en Hunze is de molen een geliefde trouwlocatie. 


