Oostermoer Wandeltocht van Zuidlaren naar Borger. (30 km)
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U start op de Brink te Zuidlaren
U loopt de Oude Coevorderweg in
Einde weg rechtsaf (Emmalaan)
Linksaf drukke weg oversteken (Leemkuilenweg)
Deze weg een eind volgen. Na wit huis 2e zandpaadje van links volgen, kleine 4-sprong
rechtdoor en dit paadje volgen.
Op T-splitsing linksaf ( bij paddenstoel 22062/001 ) (Oude Tolweg)
Dit fietspad een heel eind blijven volgen totdat u bij stoplichten komt.
Voor dit stoplicht rechtsaf. (Hogeweg)
1e weg rechtsaf (Bij afgebrand restaurant) (Oude Anloërweg)
Deze weg een eind volgen langs de bosrand. Deze weg gaat over in een zandweg, met
daarnaast een fietspad. Deze blijven volgen. U loopt op een bepaald moment parallel aan de
N34.
De weg met een bocht naar links blijven volgen. (Schipborgerweg)
Einde weg rechtsaf. (Zuidlaarderweg)
Op rotonde rechtdoor. (Zuidlaarderweg)
U komt nu o.a. langs het winkelcentrum van Annen. Vanaf de parkeerplaats bij dit
winkelcentrum kunt u ook starten met de route. Zie onderaan bij welk punt u dan moet
starten.
Voor de Brink linksaf (De Wolden) U loopt nu langs de Brink.
Einde weg linksaf en daarna direct rechtsaf ( Bartelaar)
Deze weg op een gegeven moment rechts aanhoudend blijven volgen. Deze weg gaat later
over in een zandweg.
Einde zandweg rechtsaf (De Hullen)
Einde zandweg een drukke weg oversteken (Eexterweg) en dan linksaf het fietspad oplopen.
1e zandweg rechtsaf het bos inlopen.
U loopt o.a. door een tunneltje en u komt langs het Verzetsmonument.
Einde zandweg linksaf. ( bij bordje Verzetsmonument) (Kerkweg) Zandweg + fietspad Deze
gaan over in een straat.
Einde Kerkweg op kruispunt rechtdoor. (Schaapstreek)
Einde weg linksaf (Hoofdstraat)
1e weg linksaf (Naweg - gaat over in Heiakkers)
Na tunnel rechtsaf. (Braamakkers - gaat later over in Schelbospad) U loopt nu parallel aan de
N34, later aan de N33.
Op kruispunt rechtsaf. Onder de Burgemeester Albrechttunnel doorlopen, langs het kerkhof.
(Oude Groningerweg)
Einde weg rechtsaf. (Brink)
Op kruispunt bij de kerk rechtdoor lopen.
1e weg linksaf (Bij restaurant Jimm's)
Dan gelijk weer 1e weg linksaf. (Boddeveld)
Op kruispunt rechtdoor.
U komt nu o.a. langs Sportzaal "De Wendeling"/ Ijsvereniging Gieten-Bonnen. Vanaf deze
parkeerplaats kunt u ook de route starten. Zie onderaan bij welk punt u dan moet beginnen.
Einde weg rechtsaf. (Bonnen)
2e weg rechtsaf. (Bonnen) Deze weg een heel eind volgen.
Op kruispunt rechtsaf. (Achter Het Hout)

37. 2e weg rechtsaf. ( Verlengde Grensweg)
38. Op kruispunt van asfaltweg en fietspad het Brummelpad linksaf het zandpad oplopen (Oude
Spoorlijn)
39. Aan het einde van deze oude spoorlijn rechtsaf kasseienpad oplopen. (Looweg) Deze rechts
aanhouden. U komt dan langs bij restaurant "De Wiemel".
40. Einde zandweg de Gieterweg oversteken en linksaf het fietspad oplopen.
41. Op de rotonde rechtdoor.
42. 1e weg rechtsaf. (J.Hugeslaan)
43. Einde weg op T-splitsing rechtsaf. (Dorpsstraat)
44. 1e weg linksaf. ( Johan Hilbinglaan)
45. Op kruispunt rechtdoor.
46. Op kruispunt rechtsaf. (Achter de Brinken)
47. U komt nu o.a. langs het Dorpshuis "de Trefkoel". Vanaf deze parkeerplaats kunt u ook de
route starten. Zie onderaan bij welk punt u dan moet starten.
48. Op kruispunt linksaf. (Borgerweg) U loopt nu o.a. langs het kerkhof, camping "de Berken",
Pretpark "Het Drouwenerzand".
49. Na Pretpark 1e weg linksaf. ( Markeweg).
50. Deze weg blijven volgen met de bocht mee naar rechts. Markeweg gaat over in Alinghoek.
51. Op 2 sprong rechtdoor lopen. (Hoofdstraat)
52. 2e weg rechtsaf. (Kerkweg)
53. 2e zandweg linksaf. (Steenakkersweg) U komt dan bij de Hunebedden langs.
54. Volg het fietspad door het bos. Fietspad/ zandweg gaat later over in een straat.
55. Einde weg linksaf ( Dorpsstraat) en dan gelijk weer rechtsaf.
56. Deze weg met een bocht naar rechts een heel eind blijven volgen. ( Westerlandsweg)
57. Deze wandelroute eindigt op de Parkeerplaats bij het Hunebedcentrum in Borger.
Starten in Annen in het winkelcentrum van Annen: Vanaf de parkeerplaats gaat u linksaf en dan
verder met punt 15.
Starten vanaf de parkeerplaats in Gieten bij Sportzaal "de Wendeling" gaat u linksaf en dan verder
met punt 34.
Starten vanaf de parkeerplaats bij Dorpshuis "de Trefkoel"in Gasselte: Vanaf de parkeerplaats gaat u
linksaf en dan verder met punt 48.
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