
Routebeschrijving fietstocht IVN AA & Hunze 
 
Het vertrekpunt van deze fietstocht is N.H. Kerk te Gieten. De totale lengte is 
ongeveer 40 km en onderweg doen we veel mooie gebieden aan. Deze zijn in de 
tekst “vet” weergegeven. We wensen u veel plezier! 
 
Vanaf de kerk gaan we tussen de Rabobank en Restaurant Braams door richting 
Veendam. Dan gaan we na...... 
 

km    km. 
tot 
hier 

0,4 á  de “Oude Groningse weg” op. Direct na tunneltje, 
na 

0,4 

0,7 â  
 

het “Voorsteland” op. Langs de camping en na  1,1 

0,5 ã  het fietspad op. Pas op, hier volgt een 
onoverzichtelijke bocht naar links. Na 

1,6 

0,8 â  het schelpenpaadje op. Hier beginnen de 
Breevenen. Dit paadje blijven volgen 
(ondertussen 6 maal een verharde weg 
oversteken). Eenmaal op de dijk bevindt zich 
rechts van ons de Hunze. Na  

2,4 

6,1 á bij inf. 
paneel 

het betonnen fietspad op. We bevinden ons 
ondertussen in de Duunsche Landen. Na  

8,5 

0,4 â  “de Bulten” op.  Na 8,9 

1,1 ã Spijkerb.dijk 
oversteken 

het “Annermoeras” op. Na 10 

1,0 á 1e weg links de “Nije Dijk” op.  We fietsen Annen binnen en na 
totaal 

11 

2,4 â  de “Zuidlaarderweg” op. Op de rotonde gaan we 
ã en na totaal 

13,4 

0,7 á ANWB-Ω 
24839 

de “Schipborgerweg” op. Na 14,1 

0,4 ã  het schelpenpaadje op. We gaan onder het 
tunneltje door en hiermee komen we aan in het 
Kniphorsterbos. Na 

14,5 

0,8 â ANWB-Ω 
24348 

richting Schipborg. Hier gaan we door de 
Strubben. Aan het einde van het schelpenpaadje 
en na 

15,3 

1,6 â  de “Borgweg” op. Rechts vinden we de 
Kymmelsberg en links de Schipborger AA. We 
komen in Schipborg aan en na  

16,9 

1,0 á  de “Ruiterweg” op. Na  17,9 

0,5 ã  de brug over van de Drentsche AA. We komen 
nu in de beekdalen uit van deze rivier. Dit fietspad 
vervolgen, we komen aan in Zeegse, en na 

18,4 

1,3 á bij de Y-
splitsing 

de “Schipborgerweg” op. Na 19,7 



0,1 á  de “Hoofdweg” op richting Oude Molen. Pas op... 
drukke weg. We verlaten Zeegse en na 

19,8 

0,9 á ANWB-Ω 
22422 

het fietspad op, richting Gasteren. We komen nu 
langs het Oude Molense Diep. Na 

20,7 

1,9 á ANWB-Ω 
23560 

richting Gasteren. Na 22,6 

0,3 â  richting Oude Molen (“Meester Croneweg”). En 
vlot na 

22,9 

0,3 á ANWB-Ω 
22741 

het fietspad op richting Rolde. We volgen nu het 
Taarloosche Diep, komen in Taarlo aan, en gaan 
na 

23,2 

2,3 á ANWB-Ω 
22739 

de “Osdijk” op richting Balloo. Na 25,5 

1,4 á  het fietspad op richting Balloo en Gasteren. Na 26,9 

0,5 â  richting Balloo. Een schelpenpaadje voert ons over 
het Balloërveld. Na 

27,4 

2,8 á ANWB-Ω 
64647 

het schelpenpaadje op richting Anderen. Na 30,2 

1,1 ã  de verharde weg op. Na  31,3 

0,9 á ANWB-Ω 
23512 

het “GAM van den Muizenbergpad” op. Na 32,2 

1,7 â ANWB-Ω 
23513 

richting Anderen. We komen in Anderen aan en na 33,9 

0,4 á ANWB-Ω 
23514 

richting Anloo. Na 34,4 

0,3 â  richting Eext. Deze weg voert ons langs het 
Eexterveld. We komen in Eext aan en na 

34,6 

3,4 á  de “Stationsstraat” op. Dan gelijk na  38 

20
m 

â  de “Kampstraat” op. Na 38 

0,5 â straatnaam 
onbekend 

en na 38,5 

0,2  á  de “Hoofdstraat” in. Na 38,7 

0,2 â  de “Naweg” op.  We verlaten Eext en direct na 
tunneltje, na 

38,9 

0,8 â  de “Braamakkers” op. Na 39,7 

0,4 ã  het fietspad op. Na 40,1 

1,2 â tunneltje in de “Oude Groningse weg” weer op. Na 41,3 

0,6 â  de “Brink” op en  41,9 

0,4   zijn ze weer bij het vertrekpunt 42,3 

 
 


