Wandeling bij de Drentse Aa rond Zeegse/ Schipborg 6,5km

Startpunt:
De parkeerplaats bij of tegenover Fletcherhotel Schipborgerweg 8, 9483TL, Zeegse
Korte beschrijving:
Vanaf het startpunt is het een klein stukje lopen voordat u bij het stroomdalgebied van de
Drentse Aa aankomt. Vandaar hebt u bijna voortdurend zicht op het stroomdal en de
Drentse Aa die door het gebied slingert.
Beschrijving:
Loop over het fietspad naast het zandpad richting het stroomdalgebied (dus van de
doorgaande weg af). U komt langs een stukje heide.
Negeer zijpaden en ga rechtdoor tot u de brug over de Drentse Aa hebt gehad. Hou na de
brug rechts aan. U loopt richting het dorpje Schipborg.
Ga in Schipborg aangekomen aan het einde van de weg rechtsaf (Borgweg).
Na ongeveer 800 meter ziet u een uitkijkpunt aan uw linkerhand (de Kymmelsberg). Vanaf
daar heeft u een mooi uitzicht over de slingerende Drentse Aa en het
stroomdallandschap.
Ga na het uitzichtspunt rechtsaf het zandpad/ fietspad in.
Negeer zijpaden en ga het eerste pad rechtsaf (voor een bos langs). Volg dat pad. Bij de
weide aangekomen gaat dat pad linksaf het bos in. Hou daar rechts aan.
Het pad slingert door het bosje en komt uit bij de Drentse Aa.
Let op: het kan hier nat zijn en er zijn hoogteverschillen. Hebt u hier moeite mee, hou dan
de grotere paden in het bos aan (dat betekent: niet rechts aanhouden).
Na een tijdje komt u uit bij een brug over de Drentse Aa. Ga daar overheen.
Volg het pad tussen de Drentse Aa en de weilanden door en neem aan het einde van het
pad de brede zandpad rechts.
Dit pad kunt u geruime tijd (zo'n 2 kilometer) volgen tot een S-bocht.
Ga na de S-bocht links de heide op.
Volg het pad schuin rechtdoor over de heide.
Dit pad leidt u terug naar het fietspad.
Ga op het fietspad naar links en even later bent u terug bij het startpunt.
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