Nationaal Park Drentsche Aa:
Fietsroute ‘Rondje Drentsche Aa’
Lengte: 32 kilometer
Deze fietsroute bestrijkt een groot gedeelte van het Nationaal Park Drentsche Aa. Het geeft een
goede indruk van de natuur en landschappelijke & cultuurhistorische rijkdommen die in dit oeroude
landschap liggen. Diverse dorpen worden aangedaan en langs de route liggen meerdere
horecagelegenheden waar u iets kunt eten of drinken. Let op! ‘s Maandags zijn de meeste
horecagelegenheden gesloten.
Startpunten:
1. Parkeerplaats tegenover de Kymmelsberg te Schipborg.
2. Nationaal Park Toegangspoort ‘Onder de molen’ in Rolde. Fiets van de parkeerplaats naar de
molen. Met uw rug naar de korenmolen en uw gezicht naar de brink staand gaat u linksaf richting
Nijlande / Ekehaar en verder de beschrijving volgen.
3. Toegangspoort Deurzerdiep achter CR ‘De Aanleg’, Asserstraat 63, 9451 TA, Rolde
Startpunt Kymmelsberg:
Parkeerplaats Kymmelsberg te Schipborg, nabij kruising Borgweg-Esweg te Schipborg. Vanaf de
Kymmelsberg heeft u een uniek uitzicht op het beekdal van het Schipborgsche Diep. Dit panorama
heeft de kunstschilder Evert Musch vastgelegd in de jaren ’50 om iedereen de schoonheid te tonen
van dit landschap. De beek dreigde destijds, als gevolg van de ruilverkavelingen, gekanaliseerd te
worden.


Vanaf de parkeerplaats op de asfaltweg rechtsaf.



Eerste afslag naar rechts het fietspad op (Schapendrift). Rechts ligt het beekdal van het
Schipborgsche Diep.



Aan uw linkerhand ligt op gegeven moment een dicht begroeid bos. Dit is het Landgoed
Schipborg. Even verderop heeft u, door een zichtlijn van het landgoed, zicht op het landhuis. Het
landgoed is in opdracht van de familie Kröller Müller ontworpen door architect Berlage



Ook aan uw rechterhand bevindt zich een bos met vlak daarachter het beekdal. Bij een van de
zandpaden aan uw rechterhand, loont het de moeite om even naar het beekdal te lopen en het
uitzicht te bewonderen. Als u op zo’n zandpad staat en in het bos om u heen kijkt, ziet u een
merkwaardig bodemreliëf. Het lijken wel sleuven. U kijkt hier naar middeleeuwse karrensporen.
Pas een aantal decennia geleden zijn op de hoge delen bomen geplant.



Voorbij het landgoed verschijnt aan de rechterkant het gebied ‘de Gasterse Duinen’ (Het Drentse
Landschap). Deze stuifzandduinen herbergen middeleeuwse karrensporen en een hunebed. Aan
de linkerkant liggen de Nieuwlanden. Hier lopen vaak Schotse Hooglanders die het gebied
begrazen.



Vervolg het fietspad en sla op het einde linksaf de weg op richting Gasteren.



Rechtsaf op het kruispunt. Dit is de brink van Gasteren.



Aan het eind van het dorp (bij ANWB paal 2926) linksaf richting Rolde en Anderen. Links passeert
u de Zuidesch van Gasteren. Op de es lagen in de middeleeuwen de akkers van het dorp. Aan uw
rechterhand liggen de Westersche Lage Landen, het beekdal van het Rolderdiep. Vanaf het
houten uitzichtpunt rechts van de weg (zonnetje op de kaart) heeft u een mooi uitzicht over het
beekdal.



Rechtsaf op het eerste zand/gravelpad, dat even later weer uitkomt op de weg bij het
Scheebroekenloopje.



Op de weg rechts af. Meteen het eerste zand/gravelpad rechts nemen en rechts aanhouden. Dan
eerste weg links, deze gaat over in verharde weg die uitkomt op de Achterste Koelandendijk.
Hiervandaan heeft u rechts uitzicht op het beekdal van het Rolderdiep en links op de Noordesch
van Anderen.



Bij de kruising met een fietspad rechtsaf over het Rolderdiep richting Rolde. U kunt de toren van
Rolde goed voor u zien liggen. Vroeger wees de toren de reizigers, als baken in het landschap, de
weg.



Op de kruising rechtdoor de Slokkert op.



Op de volgende kruising ook rechtdoor het fietspad op.



Aan uw linkerhand ziet u de twee hunebedden (‘de tweeling’ D17 en D18) van Rolde liggen. Sla
het eerste weggetje linksaf om de hunebedden heen. Aan uw rechterhand liggen de begraafplaats
en de Jacobuskerk.



Aan het einde rechtsaf, vervolgens links en meteen weer rechtsaf. U komt uit bij kaasmakerij
Karwij. Hier worden op ambachtelijke wijze Drentsche Aa zuivelproducten gemaakt uit biologische
melk.



Aan het eind linksaf de Grollooërstraat inrijden. Bij de grote brink van Rolde (het grasveld aan uw
rechterhand) ziet u de molen (type achtkante grondzeiler)van Rolde. De korenmolen is gebouwd
in 1873. Rechtsaf bij de molen richting Nijlande en Ekehaar



De weg oversteken en linksaf het fietspad opgaan. Eenmaal de sportvelden gepasseerd en in het
open land aangekomen rechtsaf de weg oversteken, een fietspaadje op richting een bosje (maakt
deel uit van de Rolderesroute).




Aan het eind linksaf de Kerkweg op en even verderop meteen weer rechts het fietspad
op. In Deurze aangekomen rechtsaf het dorp in (ANWB paddenstoel nr. 23534/001).



Doorfietsen tot aan de weg. Links staat café/restaurant ‘De Aanleg’. Hier rechtsaf slaan richting
Rolde. Toegangspoort Deurzerdiep is tevens opstapplaats van deze fietsroute



Bij ANWB paddenstoel 21563 linksaf de weg overstek en richting Balloo. Dit is de Tumulilaan. U
rijdt langs het Tumulibos (tumulus = grafheuvel). In het bos links liggen meer dan 35
grafheuvels. Iedere heuvel die u ziet, is een grafheuvel. U rijdt het dorp Balloo in. Op de
T-splitsing links.



Rechtdoor bij de kruising richting de schaapskooi van Balloo. Om de schaapskooi te bekijken gaat
u rechtsaf richting de schaapskooi. De route loopt rechtdoor.



Rechts aanhouden op het fietspad, waar de weg naar links gaat. (bij ANWB paddenstoel 21568).
Aan uw rechterzijde passeert u een stenen monument. Dit is het monument voor Harry de
Vroome, een van de mensen die dit gebied behoed heeft voor grootschalige veranderingen.
Aan uw linkerhand rijdt u langs het beekdal van het smalbroekenloopje en aan uw rechterkant ligt
het Ballooërveld, een groot heideterrein met veel archeologisch interessante sporen, zoals
grafheuvels, karrensporen en celtic fields (steentijd akkers).



De grote weg oversteken en het fietspad rechtdoor vervolgen richting Taarlo. (ANWB paal
215692). U steekt het Taarlosche Diep over.



In Taarlo direct het fietspad rechtsaf nemen, voor het ooievaarsnest langs. Het loont echter de
moeite om het dorp even te bekijken. In het midden ligt de prachtige brink van Taarlo met
eikenbomen en de drinkplaats voor het vee, de dobbe genoemd. Het water uit de dobbe werd bij
brand gebruikt als bluswater. De mooie rechtopgroeiende eiken werden gebruikt voor de gebinten
van boerderijen.



Het fietspad loopt naar Oudemolen. Bij de kruising in het dorp (bij Herberg De Fazant) slaat u
rechtsaf en neemt u vervolgens de eerste weg links (bij ANWB paddenstoel 23505). U rijdt naar
de korenmolen ‘De Zwaluw’ uit 1837 (type achtkante grondzeiler) toe. Het dorp Oudemolen dankt
haar naam overigens niet aan deze molen maar aan de watermolen die in de middeleeuwen langs
de beek heeft gestaan. Het beekdal van het Oudemolensche Diep ligt rechts van u. Links ligt een
heideveldje (Molenveld) en verderop bos.



Bij de splitsing in het bos rechtsaf. Aan de rechterkant liggen wat akkers en weideland. Linksaf de
Koeweg op.



Aan het eind van het fietspad rechtsaf het dorp Zeegse in. Bij de brink, de open ruimte met een
groot grasveld te midden van huizen en boerderijen, rechtsaf slaan (bij ANWB paddenstoel 20648,
rechts ligt het Fletcher hotel ‘Zeegserduinen’).



Op de T-splitsing rechtsaf. Links ligt de meanderende beek (Schipborgsche Diep). U fietst over de
beek en volgt de weg rechtsaf buigend richting het dorp Schipborg. Bij de T-splitsing rechtsaf de
Borgweg op richting Anloo. (ANWB paddenstoel 20671). Links verschijnt de Kymmelsberg en
rechts de parkeerplaats. U bent terug op de startplaats.
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