
 

Route Spijkerboor – Zuidlaardermeer     STROOMAFWAARTS 

 

lengte: circa 12 km 
startpunt: parkeerplaats Annermoeras bij brug over de Hunze in Spijkerboor  
eindpunt: parkeerplaats bij paviljoen Meerwijk, Zuidlaardermeer 

 
 
[A]  '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. 

 
1 Start op de parkeerplaats bij de brug over de Hunze in het centrum van Spijkerboor. 

Ga vanaf de parkeerplaats langs de aanlegsteiger het heuveltje op. 
 Volg de linksaf buigende weg. Ga na 35 meter het klaphek door. 

Dan linksaf en volg de dijk rond het Annermoeras. 
 

[B]  Het Annermoeras  Sinds Het Drents Landschap het gebied enkele jaren geleden grondig 
 aangepakt heeft, doet het Annermoeras zijn naam weer alle eer aan. Het gebied ligt erg laag 
 ten opzichte van het waterpeil in de Hunze en grote delen staan regelmatig onder water. Het 
 blijkt een ideale extra foerageerplek voor allerlei soorten watervogels. 
 
2 Ga na zo'n 1,5 km, als u weer bij de Hunze komt, linksaf het klaphek door. 

Volg het schouwpad aan de linkeroever van de Hunze. 
 
3 Ga bij de houten brug de Hunze over. Ga daarna direct rechtsaf. 

U loopt nu op de linkeroever van een oude meander van de Hunze. 
 Ga op de dijk aankomend rechtsaf. U loopt over de dijk richting Spijkerboor. 
  
4 Ga bij het tweede klaphek, voor de grote zwerfkei linksaf het klaphek door. U loopt nu over een 

paadje aan de linkerkant van een sloot. 
 
5 Ga bij de asfaltweg (Broekdijk) linksaf en volg deze weg. 
 
6 Ga na de gaslocatie – zo'n 30 meter voorbij de T-kruising - linksaf over het rechter schouwpad. 
 
7 Ga zo'n 100 meter vóór het bos de dijk van de Hunze op. 

Op de dijk moet u rechtsaf. U volgt dan het rechter schouwpad. 
 
8 Ga bij de brug (De Knijpe) de brug over en meteen rechtsaf. 

Volg het schouwpad over de linkeroever van de Hunze tot in De Groeve. 
 

[C]  Herinneringsplaquette De Knijpe  Op 11 december 1943 is boven dit gebied een Amerikaans 
 vliegtuig door de Duitsers neergeschoten. De parachute van John Robertson raakte door de 
 kogels zo zwaar beschadigd dat de militair bij de landing bij De Knijpe overleed. In 2005 werd 
 bij de brug over de Hunze een herinneringsplaquette onthuld. 
 
9 Steek de asfaltweg (Hunzeweg) over en ga linksaf over de parallelweg richting Zuidlaren. 
 
10 Ga na zo'n 500 meter net voorbij molen De Boezemvriend rechtsaf over de houten brug van het 

Havenkanaal. 
Volg het fietspad. 
 

 

 

 

 



 
[D]  Molen De Boezemvriend   aan het Havenkanaal in Zuidlaren is de enige drentse poldermolen. 
 Deze was tot 1934 in gebruik om de polder Zuidlaren te bemalen. Na een lange periode van 
 stilstand en verval besloot men de molen in 1962-63 te restaureren. Dit werd uitgevoerd door 
 de Zuidlaarder molenbouwer Medendorp, een kleinzoon van de bouwer. Tot in de 80'er jaren 
 was de molen een stilstaand monument. Pas na nog een grondige restauratie, afgerond in 
 1990, was de molen weer bedrijfsklaar. 
 
11 Ga bij de asfaltweg (Noordma) bij paddenstoel 00729/001 rechtsaf. 
 Loop door tot de oever van het Zuidlaardermeer 

Ga bij het meer rechtsaf. U komt voorbij de ingang van Watersportpaviljoen Meerzicht. 
Na zo'n 100 meter staat u bij de gekanaliseerde monding van de Hunze. 
 
 

[E]  Het Zuidlaardermeer  Anders dan veel andere meren is het Zuidlaardermeer geen diepe, door 
 vervening gevormde veenplas, maar een ondiep zandmeer. Duizenden jaren geleden moet de 
 invloed van de zee tot hier aan toe in de Hunze merkbaar zijn geweest. Eb en vloed zorgden er 
 destijds voor dat zich in het meer geen veen kon gaan vormen. 
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11 Start bij de gekanaliseerde monding van de Hunze bij Watersportpaviljoen Meerzicht. 

Vanaf het startpunt gaat u richting Meerzicht. 
Voorbij de ingang gaat u linksaf de asfaltweg (Noordma) op. 

 Ga bij paddestoel 00729/001 in een flauwe bocht linksaf het fietspad op. 
 

[E]  Het Zuidlaardermeer  Anders dan veel andere meren is het Zuidlaardermeer geen diepe, door 
 vervening gevormde veenplas, maar een ondiep zandmeer. Duizenden jaren geleden moet de 
 invloed van de zee tot hier aan toe in de Hunze merkbaar zijn geweest. Eb en vloed zorgden er 
 destijds voor dat zich in het meer geen veen kon gaan vormen. 
 
10 Ga na het oversteken van het Havenkanaal over de houten brug linksaf langs de parallelweg van 

de Hunzeweg richting De Groeve. 
 
[D]  Molen De Boezemvriend   aan het Havenkanaal in Zuidlaren is de enige drentse poldermolen. 
 Deze was tot 1934 in gebruik om de polder Zuidlaren te bemalen. Na een lange periode van 
 stilstand en verval besloot men de molen in 1962-63 te restaureren. Dit werd uitgevoerd door 
 de Zuidlaarder molenbouwer Medendorp, een kleinzoon van de bouwer. Tot in de 80'er jaren 
 was de molen een stilstaand monument. Pas na nog een grondige restauratie, afgerond in 
 1990, was de molen weer bedrijfsklaar. 
 
9 Steek na zo'n 500 meter direct vóór de brug over de Hunze de Hunze weg over. 

U volgt het smalle paadje aan de rechteroever. Het komt uit op het schouwpad aan de 
rechteroever. 

 
8 Ga bij de brug (De Knijpe) linksaf de asfaltweg op en na de brug direct rechtsaf. Volg het 

schouwpad aan de linkeroever van de Hunze. 
 
[C]  Herinneringsplaquette De Knijpe  Op 11 december 1943 is boven dit gebied een Amerikaans 
 vliegtuig door de Duitsers neergeschoten. De parachute van John Robertson raakte door de 
 kogels zo zwaar beschadigd dat de militair bij de landing bij De Knijpe overleed. In 2005 werd 
 bij de brug over de Hunze een herinneringsplaquette onthuld. 
 
7 Ga na zo'n 100 meter voorbij het bos linksaf. 

Volg na 30 meter het schouwpad aan de linkeroever van een rechtgetrokken meander van de 
Hunze. 

 
6 U komt uit op een asfaltweg, Broekdijk. Ga daar rechtsaf richting De Groeve. 

Rechts ligt een gaslocatie. 
 
5 Ongeveer 30 meter voor het bord Spijkerboor gaat u rechtsaf. 

U loopt over een paadje aan de rechterkant van een sloot. Links voor u ziet u een grote zwerfkei 
op de dijk liggen. 

 
4 Ga het klaphek door en loop de dijk op. 

Ga op de dijk rechtsaf. 
 
 
 
 
 
 



 
3 Ga zo'n 30 meter vóór het bosje linksaf en volg de rechteroever van een oude meander van de 

Hunze. 
 Ga linksaf via de houten brug de Hunze over. 

Direct daarna gaat u linksaf over het rechter schouwpad van de Hunze. 
 
2 Ga het klaphek door en dan rechtsaf. 

U volgt de dijk rond het Annermoeras. 
 

[B]  Het Annermoeras  Sinds Het Drents Landschap het gebied enkele jaren geleden grondig 
 aangepakt heeft, doet het Annermoeras zijn naam weer alle eer aan. Het gebied ligt erg laag 
 ten opzichte van het waterpeil in de Hunze en grote delen staan regelmatig onder water. Het 
 blijkt een ideale extra foerageerplek voor allerlei soorten watervogels. 
 
1 Ga na zo'n 1500 meter bij de parkeerplaats en de brug over de Hunze rechtsaf het klaphek door. 
 Ga na zo'n 35 meter vóór de oever van de Hunze rechtsaf. Voorbij de aanlegsteiger komt u op de 

parkeerplaats bij brug over de Hunze in Spijkerboor uit. 
 
[A]  '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. 


