WANDELROUTE

8 van Amen,
wandelroute langs
het Amerdiep

Wandelroute 5,5 kmcirca 2 uur
Ooit een halteplaats voor de stoomtram
tussen Assen en Coevorden is café De Amer
nu een prachtige startplek voor de 8 van
Amen. Kleine paadjes leiden je langs ruige
graslanden vol bloemen, en door coulissen
van eik, els en hazelaar. En natuurlijk langs
een van de beken die samen de Drentsche
Aa vormen: het kronkelende Amerdiep.
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Wandelroute 8 van Amen
Start route
Café De Amer, Amen 20, 9446 PC Amen.
De route is ca. 5,5 km lang.
Honden toegestaan, mits aangelijnd.
Trek je laarzen of waterdichte schoenen aan
als het natte gras hoog staat, zeker ’s
morgens vroeg en ook bij vochtig weer.

Gps-coördinaten startpunt
52°56’32.1”N 6°36’47.7”E

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
4 pagina’s per vel.

Nationaal beek- en esdorpenlandschap
Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC Assen
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De 8 van Amen, wandelroute langs het
Amerdiep
Ooit een halteplaats voor de stoomtram
tussen Assen en Coevorden is café De
Amer nu een prachtige startplek voor de
8 van Amen. Kleine paadjes leiden je
langs ruige graslanden vol bloemen, en
door coulissen van eik, els en hazelaar.
En natuurlijk langs een van de beken die
samen de Drentsche Aa vormen: het
kronkelende Amerdiep. Deze wandelroute is in 2002 bedacht door Jan Tuttel
als wandelroute voor Nationaal Park
Drentsche Aa en Staatsbosbeheer.
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1 Start
De wandelroute start bij de informatiezuil, aan de andere kant van de kruising.
Meteen bij de start loop je zo het typisch
Drentse beekdallandschap in - houtwallen,
natte poelen en ruige, natte graslanden met
grazende koeien als landschapsbeheerders.
Eeuwenlang hebben de boeren hier stekelplanten in de grond gepoot om hun percelen

SLEEDOORN

af te grenzen. En zo zie je overal sleedoorn,
meidoorn en bramen als veekering en
perceelscheiding. De uitvinding van het
prikkeldraad eind 19e eeuw maakte die
stiekelstruiken overbodig, maar gelukkig zijn
ROUTEK A ART

5

de meeste hier blijven staan en vrijwel
allemaal uitgegroeid tot flinke struiken en
bomen. En daar danken we dat mooie
coulissenlandschap aan.
2 Pingoruïne
Volg het pad langs de bosrand.
Tussen de houtwal en de weg verderop ligt
rechts een lage es: een vermoedelijke
pingoruïne; eigenlijk loop je er ook een
stukje overheen. Bij een oud hek links op de
hoek aan het eind van de houtwal laat je de
brug over de gekanaliseerde beek rechts
liggen, en ga je scherp linksaf, langs het
water. In de kanaalbeek ligt een dam met
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een partij keien erop. Daarmee wordt het
stromende beekwater deels naar links
afgeleid, het oorspronkelijke Amerdiep in.
Vanaf hier kronkelt de route door de
madelanden met de beek mee.
3 Voorde
Sla bij het water aangekomen LA.
Vervolgens een eindje verderop, bij de
bomenrij, neem je het eerste pad LA.
Tot ruim 100 jaar geleden lag hier in de
bocht bij de bank trouwens de enige
verbinding tussen Amen en Grolloo.
Je moest te voet of te paard door de voorde,
een doorwaadbare ondiepte in de beek:
Amervoorde. Met de bouw van de nieuwe
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brug en de komst van de stoomtram in de
jaren 20 is deze voorde verdwenen; je ziet er
niets meer van terug in het landschap.
Al naar gelang het seizoen is het hier
afwisselend geel van paardenbloem,
boterbloem en speenkruid, en later roze en
paars en wit en blauw met bosanemoon,
wilgenroosje, fluitenkruid, ereprijs. En in de
zomer vliegt hier de paarsblauwe weidebeekjuffer. De oevers van de smalle beek staan
vol leverkruid, vlier, lijsterbes, dieproze wilde
kardinaalsmuts, zelfs wilde rozen. En
natuurlijk de els. De gevlekte orchis groeit
hier ook, dankzij het rijke kwelwater in de
grond. In de ochtend- en avondschemer heb
je een grote kans op een paar reeën.

WILDE KARDINAALSMUTS
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Witte wieven in de herfst? Je weet maar
nooit. En als je hier een flink bepakte
wandelaar tegenkomt met een jakobsschelp
op de rugzak, dan weet je dat je je op de
Camino van Santiago de Compostella
bevindt.

4 Jan Tuttelbankie
Sla LA over het houten bruggetje en loop
langs het bankje van Jan Tuttel.
Het Jan Tuttelbankie bij een bruggetje over
de beek staat er heel uitnodigend bij; een
eerbetoon aan deze Drentse verhalenverteller en natuuractivist, en bedenker en
naamgever van de 8 van Amen.
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Hier loop je wat hogerop, langs de bosrand
met adelaarsvaren en brede stekelvaren, en
langs een oude akker waar ooit vuurstenen
beitels zijn opgegraven - stille getuigen van
menselijk leven uit de prehistorie. Het
brede, door eiken omzoomde boerenpad
vormt de grens tussen de hoge es links en
de lage, natte madelanden van het diepje
rechts, waar vaak zwarte Gallowayrunderen
grazen.

PAADJE DOOR DE HOUTWAL ROND DE SMALBROEKEN
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5 Holtesch
Sla RA en loop met de bocht mee.
Vervolgens het volgende pad LA het veld
op. Bij de Gezienus Vos kei RA. Op de
verharde weg LA en metéén weer RA het
pad volgen. Aan het eind van het pad RA.

Je loopt hier midden op de Holtesch, met
ruim 17 meter het hoogste punt van de 8
van Amen. Tussen de eindeloze heidevelden
was dit eeuwenlang een van de essen waar
de boeren van Amen voedsel konden
verbouwen: mest kwam van de potstallen
van de schapen, en water kon je vlakbij uit
de beek halen. Bij een grote, monumentale
kei ga je rechtsaf over de es en daal je af
naar de weg.
ROUTEK A ART

11

6 Smalbroeken
Volg het brede pad en sla bij het bankje
RA. Volg het pad rechtdoor en houdt
vlak daarna enigszins rechts aan.
Deze hele lus loop je langs en door de
houtwal die de landbouwgronden aan de
linkerkant scheidt van de lagere, natte
graslanden van de Smalbroeken aan je
rechterhand; ‘broekland’ is een term voor
moerassig, nat land. Je loopt er in feite
helemaal omheen. Hier en daar doen koeien
zich te goed aan het kruidenrijke grasland
tussen de eikencoulissen. Heel lang vormde
de houtwal de scheidslijn tussen de uitgestrekte, vrijwel lege heide en de vochtige,
grassige Smalbroeken. Eigenlijk was het
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BLOEIENDE AARDAPPELPLANT

grootste deel van Drenthe een groot, ruig
heideland met zandkoppen en laagtes, hier
en daar dooraderd door smalle, kronkelende,
groene beekdalen. Maar sinds het midden
van de 20e eeuw is vrijwel alle heide
ontgonnen voor de landbouw, en zo zie je
links allerlei akkerbouw gewassen als
suikerbiet, mais en
aardappel. Van de vroege
zomer tot in de herfst
ruik je de aardappelplanten al van verre.
Van de heide zijn nog
maar een paar plukken
over en die worden
gelukkig gekoesterd en
goed beheerd.
7 Ekehaar
Sla voor de asfaltweg RA en blijf het pad
rechtdoor volgen. Na ca. 300 mtr buig je
met het pad mee RA.
Je passeert 2 houten bruggetjes en komt
uit op de verharde weg. Sla hier RA en je
komt weer uit bij het startpunt.
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En zo kom je via wat slingerpaden bij het
asfalt van de Oal Diek uit. Vlak naast de
asfaltweg, passeer je een licht slingerende
greppel. Het lijkt niets bijzonders, maar het
water stroomt wel degelijk onder je door.
Hier op het laagste punt van de route vloeit
het vanaf het hoger gelegen dorpje Amen
door de Smalbroeken onder de Oal Diek
door en voegt zich even verderop bij het
Amerdiep. De wandelroute slingert verder
langs de houtwal, over een paar smalle
bruggetjes, steeds tussen het wat hogere
akkerland links en de ruige graslanden
rechts tot aan de bank bij de asfaltweg.
Nog een paar honderd meter en de 8 sluit
zich. In het weekend lonkt ’s middags bruin
café De Amer ...
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NP Drentsche Aa
Het NP Nationaal Park Drentsche Aa
Het Drentsche Aa gebied leest als een
boeiend geschiedenisboek. Beleef het
verhalende landschap, vol prachtige natuur
en met een schat aan sporen uit het
verleden.
Neem ook deel aan een van de Nationaal
Park excursies: www.drentscheaa.nl/actueel/
activiteiten

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm
hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds
Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal
gebruikt worden voor het behoud en herstel
van de mooie gebied. Dit kan door een
vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN:
NL73 RABO 0129.0784.84 t.n.v. Stichting
Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bel (0592) 365 555 of mail ons!
Volg ons op

15

ROUTEK A ART

ONTWERP: SMARTMOB IL ETO UR.N L / TEKST: PAUL NOORT

Help mee met een gift!

