WANDELING 1
Vertrekpunt DE GROENLANDEN
Afstand ca. 18 km; 3 à 4 uur wandelsnelheid
Bij de poort linksaf tot aan fietspad; bij fietspad rechtsaf richting Spijkerboor.
Over de brug rechtsaf (langs de Hunze of Oostermoerse vaart). Pad volgen tot bruggetje.
Hier rechtsaf door de Duunsche Landen (waterwingebied, veel planten en vogels).
Wandeling gaat steeds rechtdoor en via het fietspad komt U op De Bulten (weidevogels).
Bij driesprong richting Annen. De eerste straat linksaf (de havenstraat) en daarna de eerste
straat rechtsaf. De wandeling gaat langs de Brink. Rechtdoor richting Zuidlaren. Langs het
winkelcentrum d’aanloop richting rotonde.
Even voorbij de rotonde direct links (doodlopende weg) overgaand in fietspad. Fietsbordje
Schipborg volgen onder het viaduct door. Bos met laaghout De Strubben, rechtdoor; na korte
tijd een brede weg naar links met hunebed (keerpunt van de wandeling).
Terug onder het viaduct richting Annen. Bij schelpenpad (langs de nieuwbouw) rechts.
Schelpenpad wordt af en toe onderbroken door klinkerpad. Bij kruisding schelpenpad en
zandweg schelpenpad door het bos volgen. Achter het zwembad langs op klinkerweg.
Tweemaal linksaf (Ronkelskamp). Eerste weg rechts (Voetakkers), weg volgen, gaat over in
de Veldweg.
Veldweg volgen tot Zuidlaarderweg, hier (na ongeveer 100 m) rechtsaf richting café d’Anner
Oele, links schuin tegenover dit café ziet U de Nije Dijk. Hierin en volgen tot aan de splitsing
(ca. 2.5 km). Rechtsaf, kroonkelend weggetje (Annermoeras) volgen tot hoofdweg. Weg
oversteken en U bent weer bij De Groenlanden.

Wandeling 2 De Groenlanden
Korte wandeling circa 1 uur.
Poort uit rechtsaf; pad volgen (weidegebied); bij viersprong linksaf; door bos.
U loopt nu door het waterwingebied met lage bebossing, veel planten en vogels.
Komend uit het bos open gebied doorkruisen tot aan bruggetje.
Hier links af en pad langs De Hunze volgen tot aan de Hoofdweg.
(Eventueel even de Hoofdweg, voorzichtig!!!, oversteken waar U kaarten en
wetenswaardigheden van het gebied aantreft)
Bij Hoofdweg links af over fietspad, richting Annen. Hierna ziet U vanzelf De Groenlanden,
links pad in en rechts de poort.
Wij wensen U een prettige wandeling.

