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Drentse Aa
We wandelen van Assen naar Westlaren, van zuid naar noord, langs en dwars door het
brede en langgerekte beekdallandschap van de Drentse Aa. De Drentse Aa is eigenlijk
niets meer dan een verzamelnaam voor een samenstel van steeds weer anders
genoemde beken Deurzerdiep, Loonerdiep, Taarlosediep, Oudemolensche diep en
Schipborgsche diep. Kleine stukjes lopen we pal langs de kronkelende beek, maar steeds
houden we zicht op het prachtige beekdal. Met de Drentse Aa is ook het oude, typisch
Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven de Saksische boerderijen rond de brink,
de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden en de hooilanden en weilanden in
het lager gelegen beekdal. Sinds december 2002 is het gebied één van de twintig
Nationale Parken en sinds 2007 ook één van de twintig Nationale Landschappen van
Nederland.
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Routebeschrijving
1. Op station Assen loop je het perron af in de richting van de perrontunnel en de
uitgang. Je gaat de tunnel in en loopt naar de uitgang Assen-Oost. Trappen weer
omhoog en bovenaan de weg oversteken en linksaf over het trottoir. Eerste weg rechts,
Vredeveldseweg. Deze weg blijf je ruim 1 km steeds rechtdoor volgen. Je passeert aan
het eind een grote vijver aan je linkerhand en dan op de kruising met de
Herodotuslaan/Bremstraat ga je bij P-25238 rechtdoor, een fietspad van betonplaten. Je
verlaat Assen. Het fietspad met bochten volgen. Aan het eind op klinkerweg rechtsaf bij P25237, zandpaadje aan de linkerkant van de weg. Even daarna linksaf, een smal
doodlopend asfaltweggetje bij P-23536. Op een driesprong rechtdoor, nu een onverharde
weg.
2. Bij verkeersweg rechtsaf over de parallelweg en na krap 100 meter bij rood-witte
hekken links de weg oversteken en over betonnen fietspad langs een bordje 'Drentsche
Aa. Deurzerdiep'. Het pad loopt eerst door open land, wat verderop vlak voor een
bosstrook op een driesprong rechtdoor. Je passeert een infobord over het Deurzerdiep.
Bij splitsing iets links aanhouden. Waar het pad naar links buigt in een bocht met
infoborden over het Poepenhemeltje ga je rechtsaf, een onverhard pad. Je loopt over een
vlonderpad in de richting van een brug. Aan het eind bij P-68886/001 rechts de brug over
het Deurzerdiep over en op driesprong met ander fietspad rechtdoor. Je volgt het fietspad
of de grasstrook ernaast. Het fietspad komt uit op een klinkerweggetje, daar ga je links.
Rechtdoor langs een bord 'Kampsheide?, even verder een onverharde weg. Zijpaden
negeren. Het pad buigt iets naar links en even verder op een driesprong na een paaltje
van Staatsbosbeheer 8.3 rechtsaf. Aan het eind linksaf, een brede zandweg. Je loopt
langs een hunebed. De zandweg met een bocht naar rechts vervolgen tussen twee
akkers door, gaat licht omhoog. Aan het eind op asfaltweggetje linksaf.
3. Pal voor de brug ga je rechtsaf langs een houten afsluitboom en een bordje 'Drentse
Aa Loonerdiep'. (Ga je hier rechtdoor over de asfaltweg, dan kom je in Loon). Je wandelt
over een graspad langs de kronkelende beek. Het pad buigt van het Loonerdiep af en
wordt dan een smal voetpad tussen eikenbomen. Verderop weer een breder pad. Aan je
linkerhand zicht op het beekdal. Op een driesprong rechtdoor. Dan de brede zandweg
met een bocht naar rechts volgen. Je komt uit bij een brede driesprong bij een
grondwatermeter. Hier ga je linksaf, een brede onverharde weg met asfaltfietspad. Deze
weg geruime tijd blijven volgen, aan je linkerhand zicht op het beekdal, aan je
rechterhand zicht op de rand van de heide van het Balloërveld. De zandweg gaat aan het
eind over in een asfaltweggetje. Je passeert het bord 'Balloërveld' en gaat rechtdoor.
Voorrangsweg oversteken.
4. Rechtdoor, een onverharde weg met fietspad langs een bordje 'Drentse Aa
Taarlosediep'. Je komt uit op een asfaltweggetje, hier ga je links. Je gaat de brug over en
vervolgt het asfaltweggetje richting Taarlo. In Taarlo neem je de eerste weg naar rechts,
de Dorpsweg. Na huisnummer 2a en bij P-24356/001 rechtdoor, een asfaltweggetje met
naastliggend fietspad. Je hebt nu het beekdal aan je rechterhand. Je passeert een bankje
en dan wordt het weer een onverharde weg. Meebuigen naar links, gaat over in
asfaltweggetje. Direct daarna meebuigen naar rechts. Aan het eind bij P-22741/001
rechtsaf (hier linksaf voor de horeca in Oudemolen) over een onverhard paadje langs de
rand van het beekdal. Het pad gaat over in een vlonderpad. Nu neem je bij P-23505/001
de eerste weg naar links richting P Molensteeg.

5. Na boerderijnummer 6 rechtsaf, fietspad. Je passeert een bordje 'Drentse Aa.
Schipborgschediep'. Na ruim 800 meter ga je op een driesprong rechtsaf, een onverhard
pad langs een bordje 'Eigen Weg'. Op driesprong linksaf, het brede zandpad vervolgen.
Op een volgende driesprong bij een picknickbank rechts aanhouden. Zijpaadjes negeren,
het bredere zandpad rechtdoor vervolgen. Het pad buigt na ongeveer 1,5 km naar links
en gaat een bosje in. Even daarna op een driesprong rechts aanhouden. Direct daarna
rechtsaf, een breder bospad. Je passeert aan je linkerhand een picknickbank. Aan het
eind rechtsaf, Schipborgerweg, zandweg met fietspad. Direct daarna op een splitsing
rechtdoor in de richting van een brug. Na de brug op de driesprong linksaf, Zeegersweg
(rechts ligt de horeca Drentsche Aa). Even daarna op een Y-splitsing links aanhouden,
een brede zandweg. Deze weg helemaal uitlopen. Bij de voorrangsweg rechtsaf over het
fietspad en direct links de weg oversteken. Aan de overkant rechtsaf over het fietspad,
onder het viaduct door en dan bij de rotonde links naar de oprit bij de snelweg met
bushalte 'Westlaren N34'.
Praktische informatie
Startpunt
Station Assen
Eindpunt
Bushalte &#8216;Westlaren N34&#8217;, lijn 300/518 naar station Groningen
Lengte van de wandeling
20 km
Horeca onderweg
in Assen horeca op het station, in Loon De Herberg van Loon, in Taarlo restaurant van
Tarel, in Oudemolen Herberg De Fazant en vlak voor het eind van de wandeling in
Schipborg Restaurant De Drentsche Aa.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-assen-westlaren/13672/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

