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Drentsche Aa, Strubben en Kniphorstbosch
1  Start 

• Vanaf parkeerplaats Homanshof RA. Einde 
weg RA, Brinkstraat.

• In bocht RD met Magnuskerk aan de 
rechterhand.

2  Magnuskerk 
• Bij kerkingang LA langs brinkje en links 

naar zandpad.
• Volg zandweg. Neem tweede afslag RA.
• Graspad gaat over Anlooërdiepje, op 

zandweg RA.

3  Anlooërdiepje 
• Volg het zandpad ongeveer 1,5 km. langs de 

beekdalrand. Neem eerste smalle pad RA.

4  Burgvallen  
• Het brugje over en op einde pad LA. Volg 

zandweg langs landgoed De Schipborg.

5  Schipborger Diep  
• Einde zandpad RA over zandweg met 

fietspad. Eerste paadje LA.
• Bij beekdal met bocht naar rechts.
• Op driesprong met vlonderpad rechts 

aanhouden.
• Op kruising LA. Volgende kruising RD.
• Bij houten brug (Schipborger Diep) RD 

paadje pal langs de beek volgen. Dit pad 
uitlopen naar zandweg met fietspad.        
Hier LA.

6  Landgoed De Schipborg  
• Neem na grasstrook 1e paadje RA. Meteen 

weer RA.
• Bij vennetje aan de linkerkant RD.
• Bij gietijzeren hek LA. Dit pad RD volgen tot 

aan de Borgweg.

7  De Strubben  
• Steek doorgaande weg over, ga door klaphek 

het Strubben-Kniphorstbosch in. Neem 
eerste smalle pad RA. 

• Houd steeds rechts aan. Bij gele paal RA en 
op Y-splitsing LA.

• Volg de bosrand aan de rechterhand langs 
hunebed D7.

8  Bospieper  
• Pad volgen. Bij een met riet begroeide laagte 

LA.
• Neem na geel paaltje eerste pad scherp LA. 
• Volg pad tot Y-splitsing en ga hier RA.
• Eerste kruising (geel paaltje) RA, daarna RA 

op zandweg met fietspad. Pad volgen en na 
wildrooster RD.

9  Kniphorstbosch  
• Bij grafheuvel LA en meteen smal paadje 

RA. Op Y-splitsing LA. Op brede zandweg 
RA (bij hunebed).

10  Archeologisch reservaat  
• Na 75 m. bij slagboom paadje LA. Na 

grafheuvels rechts aanhouden. 
• Blijf ongeveer rechtdoor lopen (zijpaden 

negeren) tot pad in de bocht van een 
zandpad uitkomt.

• Hier LA en doorlopen naar de 
zandverstuiving. Direct na het zand tweede 
paadje RA.

11  Generaalsheuvel  
• Op kruising RD paadje langs twee 

grafheuvels.
• Direct na grafheuvels op kruising RA. 

Volgende kruising RD naar zandweg met 
fietspad langs bosrand.

12  Druk verkeer over het veld 
• Op zandweg RA en tweede smalle paadje LA 

over een wal.

13  Noordesch  
• Einde paadje LA langs en over Noordesch.
• Op T-splitsing LA. Pad volgen tot aan de 

eerste ingang begraafplaats.

14  Begraafplaats Anloo  
• Ga rechts door hek de begraafplaats op.
• Verlaat de begraafplaats bij de uitgang en 

vervolg de weg.
• Einde weg RA, eerste weg LA, Lunsenhof.
• Doorlopen tot de Homanshof. Einde 

wandeling.
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