Trage Tocht Aekingerzand
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Kale Duinen, Aekingerbroek en Lange Poel
We maken een prachtige afwisselende wandeling in het Nationaal Park Drents-Friese
Wold ruim rondom het Aekingerzand. Op het eerste deel van de route is het uitzicht over
de heidevelden met daarachter de hoge stuifzandheuvels bijzonder. Weer en wind
hebben hier vrij spel. Het gebied is door Staatsbosbeheer in enkele jaren hersteld. Het
zand stoof niet meer, omdat bomen en bossen dit verhinderden. Nu veel bomen gekapt
zijn, heeft het zand weer de kans te stuiven. Overal zien we schapen, schapen en nog
eens schapen om de Kale Duinen kaal te houden. We komen bij het Aekingerbroek, een
kletsnat moerasgebied met de oorsprong van de Vledder Aa, die sinds kort weer vrijuit
mag stromen. Het is een afwisselend gebied met kleinschalige eikenbosjes aan de rand.
Na het oversteken van de weg vervolgen we onze tocht even langs de rand van
boerenland. De route gaat door bos en langs heide naar een meer open gedeelte in de
omgeving van het Canadameer, waar Staatsbosbeheer nieuwe natuur heeft ontwikkeld.
Het laatste deel van de wandeling gaat over slingerpaadjes door het bos.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats Aekingerzand ga je bij P-63210/002 rechtsaf fietspad
oversteken en langs een bordje van Staatsbosbeheer 'Drents-Friese Wold' een bospad in
de richting van een gaashek. Pad kruisen en over het veerooster. Je passeert een ven.
Je komt uit op een ander pad, hier rechtsaf, Doorlopen tot het begin van het zand met
diverse bankjes. Direct na een bord 'Grondwaterbeschermingsgebied' ga je linksaf. Aan
je rechterhand het heideveld, Doorlopen tot een informatiepaneel over overstappunt voor
wandelaars.
2. Hier neem je het eerste pad naar links. Je loopt over een grassig pad door een
stuifheuvellandschap. Met het pad meebuigen naar rechts voor de bosrand. Op een
kruising bij geel-rode markering rechtdoor. Op een volgende kruising bij een waterput en
een bordje 'Waterwingebied' ook rechtdoor. Je komt bij een fietspad. Hier ga je heel even
linksaf. Direct schuin rechts van het fietspad af over een graspad. Je passeert een
picknickbank aan je linkerhand en je loopt in de richting van een veerooster. Over het
veerooster en rechtsaf, brede zandweg langs de bosrand.
3. Dit pad ca. 850 meter steeds rechtdoor blijven volgen. Je komt dan op een kruising
aan de rand van het Aekingerzand en daar ga je verder rechtdoor het bos in. Op een
kruising rechtdoor. Verderop komt het fietspad erbij aan je rechterhand. Doorlopen tot
een kruising en rechtsaf richting fietsknooppunt 61 door het hek of over een veerooster,
breed pad met fietspaadje. Doorlopen tot een kruising bij een picknickbank. Hier
rechtdoor, nu zonder fietspaadje. Een pad naar links het bos in negeren. Dan op kruising
op de rand van het open veld aan je rechterhand ga je rechtsaf langs de bosrand.
Verderop weer door het open veld. Op een driesprong met dit zandpad meebuigen naar
links. Op een volgende driesprong met een pad naar links rechts aanhouden. Je komt bij
de bosrand op een driesprong. Hier links aanhouden, een breed pad met berken en
eiken. Het hek passeren en rechtdoor tot asfaltweg.
4. Oversteken en rechtdoor, onverhard pad, Broekweg. Pad met bochten volgen.
Verderop loop je langs de bosrand. Een pad naar rechts het bos in negeren en daar ook
een pad schuin naar links negeren. Hierna neem je pal voor een paaltje met rode kop het
eerste pad rechtsaf, een smaller bospad. Fietspad van betonplaten kruisen en rechtdoor.
Op een Y-splitsing rechts aanhouden en direct daarna een ander, wat breder pad
oversteken en rechtdoor. Nu ga je op een driesprong met een pad schuin naar rechts
rechtdoor. Een pad dat schuin links van achteren komt negeren. Steeds rechtdoor. Aan
het eind op brede zandweg linksaf en direct daarna een pad naar rechts negeren. Alle
zijpaden naar links negeren.

5. Waar het pad verder rechtdoor gaat als graspad in de richting van een afsluitboom
buig je met de zandweg mee naar rechts richting picknickbank. Je volgt hier het zandpad
rechtdoor. Het pad met een bocht naar links volgen en kort daarna neem je het eerste
grassige pad naar rechts richting bosrand. Je komt uit bij de bosrand. Hier rechtdoor het
bos in, grassig pad. Door een klaphekje en rechtdoor. Het pad volgen langs de rand van
een heideveld. Je komt weer bij een klaphekje en je vervolgt het paadje door het bos. Je
komt uit op een breed pad. Hier ga je rechtsaf. Het pad buigt iets naar links. Je gaat een
klaphekje door of een veerooster over en dan is het een grasstrook met fietspaadje. Waar
het fietspad naar rechts buigt, blijf je het graspad rechtdoor volgen. Je komt op een
ongelijke kruising van vijf paden bij een paal met geel bordje met wandelaar (tegen de
looprichting in). Hier ga je rechtdoor, zandweg. Je komt langs een paal met markeringen
en daarna neem je het eerste pad naar links, een smaller grassig bospad. Het pad met
bochten blijven volgen. Op een viersprong met een pad naar links en een klein paadje
naar rechts ga je rechtdoor. Kort daarna het pad met een bocht naar rechts volgen. Het
smalle slingerpaadje blijven volgen tot een klaphekje.
6. Door het klaphekje kom je uit op een brede onverharde weg. Hier ga je rechtsaf. Je
passeert huisjes aan je linkerhand. Dan ga je over een veerooster en een afsluitboom
heen. Nu neem je het eerste pad naar links over een open veld richting bosrand. Pad met
een bocht naar links het bos in volgen. Meebuigen naar rechts. Nu het linkerpad
aanhouden. Je komt uit bij een klaphekje. Door het hekje en linksaf. Je neemt het eerste
pad naar rechts. Je komt uit op een breed bospad. Hier ga je rechtsaf. Deze weg blijven
volgen tot de klinkerweg.
7. Oversteken bij P-23775/001 en rechtdoor, zandweg met fietspad. Op een eerste
kruising rechtsaf tussen twee liggende boomstammen door. Op driesprong waar dit pad
naar links buigt, ga je rechtsaf. Aan het eind rechtsaf. Je komt uit op een fietspad. Hier
heel even naar links en direct weer links, een bospad. Doorlopen tot een kruising aan de
rand van het bos. Daar ga je rechtsaf langs het hek met aan je linkerhand een
opengehakte vlakte. Je loopt het bos weer in. Doorlopen tot je uitkomt op het fietspad.
Hier ga je linksaf over het fietspad. Bij P-63210/001 het fietspad naar links volgen. Nu
neem je het eerste paadje naar rechts en je komt uit op de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Parkeerplaats Aekingerzand, nabij Canada 1, 8424 SR Elsloo.
Openbaar vervoer
Niet bereikbaar met OV.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
Aan het begin- en eindpunt Eethuis Aekingerzand,
http://www.wilhelminahoeve.nl/index2.html.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.
Honden
Van 15 maart tot 15 augustus zijn honden niet toegestaan op het Aekingerveld.

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-aekingerzand/15327/ . 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

