
Woensdag Anlooroute- 5 km  

 
5.2 km (afstandmeten.nl)      De traktatie onderweg krijgen jullie van: 

                                                     

23 

15 

8 

11 

12 

Traktatie 



LA =linksaf    RA= rechtsaf       
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid 
1.  Start zwembad De Borghoorns 

2.  Loop met het zwembad aan je rechterhand naar de doorgaande weg (Ronkelskamp) 

3.  Ga RA op de Ronkelskamp  
4.  Ga de eerste weg RA de Paalslagen in 

5.  Aan het einde van het (voet)pad sla je LA de Holtkampen in  
6.  Loop de weg uit tot het einde (= Wepel) 

7.  Ga bij de Wepel RA over de stoep 

8.  Steek bij de rotonde over en ga RA (VKR 5) 
9.  Loop door naar de viaducten van de N34 en steek daarover m.b.v. de 

verkeersregelaars (VKR 8) 
10.  Ga rechtdoor richting Anloo 

11.  Na circa 100 meter LA het zandpad in ( bij het bordje Liesakkers) 
12.  Loop langs de elektra huisjes en de zendmast tot aan de geasfalteerde weg 

13.  Ga LA bij de geasfalteerde weg 
14.  Ga RA het smalle bospad in, nog voor het pad waar verboden toegang op staat 

(bordje)   
15.  Je loopt het pad door de kuil in. De kuil is destijds bij de aanleg van de N34 gegraven 

Je volgt het pad met de bocht mee naar links totdat deze weer omhoog loopt (volg 
de lintjes)  

16.  Aan het einde van het pad loop je weer omhoog naar de geasfalteerde weg 
17.  LA de geasfalteerde weg vervolgen 

18.  Loop de weg uit tot de doorgaande weg in het dorp Anloo 

19.  Steek de weg over bij de verkeersregelaars en ga RA (VKR 40) 
20.  Vervolg het voetpad aan de doorgaande weg tot aan de traktatieplaats 

21.  Ga verder over het gras links langs de doorgaande weg   
22.  Steek over bij ABZ (VKR 50) 

23.  Vervolg het fietspad richting de N34 

24.  Steek over bij de op en afritten van de N34 (VKR 55) 
25.  Loop richting Annen 

26.  Ga bij de rotonde LA  (VKR 60) 
27.  Bij het straatnaambordje Holtkampen steek je over en ga je het schelpenpaadje in, 

dat parallel loopt aan de Holtkampen 
28.  Aan het einde van het pad, begin verharde weg ga je LA en volg de Kromkampen met 

de bocht mee naar rechts  
29.  Steek je de weg over en loop over het pad tussen het dierenparkje en Huisartsen 

Annen naar de Ronkelskamp 
30.  Je gaat LA de Ronkelskamp in richting het zwembad.  

31.  Einde route 
 
Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622 

 



Anloo Route 10 km 

 
9.25 km (afstandmeten.nl) 
 

LA =linksaf    RA= rechtsaf      
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid 

1.  Start zwembad De Borghoorns 

2.  Loop met het zwembad aan je rechterhand naar de doorgaande weg (Ronkelskamp) 

3.  Ga RA op de Ronkelskamp  

4.  Ga de eerste weg RA de Paalslagen in 

5.  Aan het einde van het (voet)pad sla je LA de Holtkampen in  

6.  Loop de weg uit tot het einde (= Wepel) 

7.  Ga bij de Wepel RA over de stoep/fietspad 

8.  Steek bij de rotonde over en ga RA (VKR 5) 
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9.  Loop door naar de viaducten van de N34 en steek daarover m.b.v. de verkeersregelaars (VKR 8) 

10.  Ga rechtdoor richting Anloo 

11.  Na circa 100 meter LA het zandpad in (bij het bordje Liesakkers) 

12.  Loop langs de elektra huisjes en de zendmast het tot aan de geasfalteerde weg 

13.  Ga LA bij de geasfalteerde weg 

14.  Ga RA het bospad in bordje Je loopt het pad door de kuil die tijdens de aanleg van de N34 is 
gegraven. Je loopt het pad met een bocht naar links ( volg de lintjes) 

15.  Tegen het einde van het pad  loop je weer omhoog en houdt je rechts aan naar de geasfalteerde weg 

16.  Eenmaal op de geasfalteerde weg RA de weg vervolgen LET OP: De 5 km gaat LA! 

17.  RA bij het bordje het wandelpad in (gelijk na een stuk open veld) 

18.  Volg het slingerpad door het bos. Het slingerpad loopt aan het einde over in een breder pad Let op 
de lintjes! 

19.  Bij de eerste T-splitsing LA; je loopt richting het weiland 

20.  Eenmaal bij de bosrand volg je het pad met de bocht mee naar rechts 

21.  Volg het pad met de bocht mee en ga rechtdoor richting het hek in de verte  

22.  Voor het hek/wildrooster RA bordje 

23.  Loop rechtdoor tot het grote zandpad met daarnaast het verharde fietspad (kiezelsteentjes) en ga 
daar RA (einde lintjes) 

24.  Volg deze weg totdat je weer het dorp Anloo in loopt 

25.  Ga RA bij de verharde weg (Anderenseweg/T-Splitsing) 

26.  Bij de T-Splitsing LA  (Gasterenseweg ) en volg het fietspad  

27.  Steek na circa 150 meter RA over bij de verkeersregelaars VKR 63; Gasterenseweg 

28.  Ga het pad “Anloerdiepje” in 

29.  Volg het pad met de bocht mee naar rechts en loop het dorp Anloo weer in  

30.  Steek over bij de verkeersregelaars bij de kerk van Anloo (VKR 67) 

31.  Ga linksom langs de kerk en ga LA de Esweg in 

32.  Loop de Esweg steeds rechtdoor, deze loopt over in de Lunsenhof, tot de traktatie plek op de T-
Splitsing Annerweg/Lunsenhof 

33.  Ga verder over het gras links langs de doorgaande weg  en loop richting Annen 

34.  Steek over bij ABZ (VKR 80) 

35.  Vervolg het fietspad richting de N34 

36.  Steek over bij de op en afritten van de N34 (VKR 85) 

37.  Loop richting Annen 

38.  Ga bij de rotonde LA  (VKR 90) 

39.  Bij het straatnaambordje Holtkampen steek je over en ga je het schelpenpaadje in, dat parallel loopt 
aan de Holtkampen 

40.  Aan het einde van het pad, begin verharde weg ga je LA en volg de Kromkampen met de bocht mee 
naar rechts  

41.  Steek je de weg over en loop over het pad tussen het dierenparkje en Huisartsen Annen naar de 
Ronkelskamp 

42.  Je gaat LA de Ronkelskamp in richting het zwembad 

43.  Einde route 

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622 
 

De traktatie onderweg krijgen jullie van:                                


