
 
 

2019    Dinsdag Annerstreekroute 5 km 
 

 
 
5,09 km (afstandmeten.nl) 
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Traktatie 



 

LA =linksaf    RA= rechtsaf    
(VKR 2) = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid) 

1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdveld naar het zandpad 
3.  RA bij het zandpad 

4.  RA bij de doorgaande weg (langs de bibliotheek) 
5.  Eerste weg LA na de bibliotheek (Kruisakkers) (VKR 2) 

6.  Na de Hubo LA (Veldweg) 

7.  Bij de T-splitsing rechts aanhouden (Veldweg) 
8.  Eerste weg RA richting de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

9.  LA op de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 
10.  RA Oversteken bij de verkeersregelaars (VKR 10 ) en ga de Annerstreek op 

11.  Ga met de bocht mee naar links en Annerstreek vervolgen 
12.  LA Fietspaadje richting Noordloo op ( na huisnummer 42)Bordje 

13.  Loop rechtdoor op de verharde weg (Noordloo) 

14.  Noordloo volgen bocht naar links 
15.  Gelijk na de bocht RA fietspaadje richting de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

16.  Bij de doorgaande weg RA  
17.  Oversteek na huisnummer 8 naar links en ga het pad in richting de N34 (VKR 26 )  

18.  LA fietspad vervolgen langs N34 

19.  Voor het tunneltje N34 links richting dorp 
20.  Loop de Schipborgerweg uit tot de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

21.  Ga RA richting de rotonde 
22.  Steek de weg over bij de rotonde (VKR 47) en ga het smalle pad in (richting de 

volkstuintjes)  
23.  Loop het hele zandpad / schelpenpad af totdat je weer uitkomt bij de bibliotheek 

24.  Steek de weg over en vervolg het pad 
25.  Ga LA door het hek weer terug naar VV Annen 

26.  Einde route 

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



2019  Dinsdag Annerstreekroute 10 km 
 

 
10,15  km (afstandmeten.nl) 
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Traktatie 



LA =linksaf    RA= rechtsaf    
(VKR 2) = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid) 

1.  Start VV Annen 

2.  Loop langs het hoofdpad naar het zandpad 

3.  RA bij het zandpad 

4.  RA bij de doorgaande weg (langs de bibliotheek) 

5.  Eerste weg LA na de bibliotheek (Kruisakkers) (VKR 2) 

6.  Na de Hubo LA 

7.  Bij de T-splitsing rechts aanhouden 

8.  Eerste weg RA naar de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

9.  LA op de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

10.  RA Oversteken bij de verkeersregelaars (VKR 10) en ga de Annerstreek op 

11.  Ga met de bocht mee naar links en Annerstreek vervolgen 

12.  Annerstreek stuk doorlopen, deze gaat over in de Lageweg richting Zuidlaren 

13.  LA over het zandpad naast de hockeyvelden en de COOP richting de doorgaande weg (Bordje) 

14.  RA bij de doorgaande weg (Hoge weg) 

15.  Steek de weg over bij de verkeerslichten en ga rechtdoor het fietspad op 

16.  Ga het eerste fietspadkruising RA en gelijk weer links aanhouden tot de weg (Zetstee) 

17.  Vervolg  LA de Zetstee (die bij huisnummer 45) overgaat in de Egge 

18.  De overgang Zetstee en Egge heeft een kleine slinger in de weg en vervolgens op de Egge met de 
bocht mee naar rechts 

19.  Steek de kruising van de Winkelakkers over naar de Langakkers (VKR 50 ) 

20.  Vervolg de weg met een kleine bocht naar rechts en daarna een bocht naar links  

21.  Sla in de volgende bocht een schelpenpad in (na nummer 27).  

22.  Volg het pad tot de driesprong van paden bij lantaarnpaal nr E716 (schapendrift) 

23.  Het schelpenpad rechts aanhouden en vervolg het Schapendrift tot aan de bosrand 

24.  LA bij de bosrand het zandpad in (richting Vries ANWB paddenstoel 22124) 

25.  Eerste weg LA de oude Tolweg (ruim verhard fietspad)op  (richting Annen bij ANWB paddenstoel 
21678) 

26.  Dit ruime fietspad aflopen tot na de basisschool   

27.  Vlak voor de doorgaande weg (hoge weg) RA na lantaarnpaal nr. F218 (Dus niet naar de 
oversteekplaats met verkeerslichten) 

28.  Volg het fietspad naar de doorgaande weg (de Hilde) en steek over 

29.  Ga LA richting de doorgaande weg (hoge weg) en daar aangekomen RA richting Annen lopen over 
het voetpad 

30.  RA bij pizzeria De rode kater en vervolg de weg langs het bos (Oude Anloërweg)  

31.  Vervolg deze weg ( steeds rechts aanhouden) totdat deze langs de speeltuin gaat en overgaat in 
een grint-en fietspad  

32.  Het pad vervolgen richting de N34 

33.  Voor het tunneltje N34 links richting dorp 

34.  Loop de Schipborgerweg uit tot de doorgaande weg (Zuidlaarderweg) 

35.  Ga RA richting de rotonde 

36.  Steek de weg over bij de rotonde (VKR 2 uur) en ga het smalle pad in (richting de volkstuintjes)  

37.  Loop het hele zandpad / schelpenpad af totdat je weer uitkomt bij de bibliotheek 

38.  Steek de weg over en vervolg het pad 

39.  Ga LA door het hek weer terug naar VV Annen 

40.  Einde route 

 
Mochten er onderweg vragen zijn dan kun je bellen met 06-5732822 


