Knapzakroute
Anloo-Schipborg
K60
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De nummers op de kaart corresponderen met de
routebeschrijving. De rode stippen (met nummer) geven achtergrondinformatie in de pdf.
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Startpunten

Informatiecentrum Homanshof
Lunsenhof 20, 9467 PM Anloo
(punt 1 in de route).
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Café-Restaurant De Drentsche Aa
Ruiterweg 2, 9469 PN Schipborg
(punt 13 in de route).

Lengte route 15 km

Op te splitsen in twee lussen:
• Lus Anloo (5,5 km) door van 1-4 en
vervolgens 19-22 te lopen.
• Lus Schipborg (9,5 km) door van 13-19 en
daarna 4-13 te lopen.

Begaanbaarheid paden
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Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden

Honden zijn NIET toegestaan in het Strubben
Kniphorstbosch. Zie voor omleiding met hond
de blauwe stippellijn op de kaart.
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1 Homanshof

• Vanuit het startpunt gaat u rechtsaf naar
de doorgaande weg, Brinkstraat. Ga daar
rechtsaf.
• Loop in de bocht van de doorgaande weg
rechtdoor langs de kerk.
• Voorbij de ingang van de kerk gaat u
tegenover de school rechtsaf, Esweg. De
straatnaam Esweg ziet u pas na 75 meter
waar u links moet aanhouden.
• Loop door tot voorbij het kerkhof en ga
dan linksaf.
• Vervolgens gaat u met de weg mee naar
links. Het pad maakt enkele bochten.

20

3

22
2

1

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 4.0)

2 Eens stond er bos op de
Noordesch

• Neem op de es het pad rechtsaf.
• In het bos gaat u op de eerste kruising
rechtsaf de brede zandweg op.

3 Het Kniphorstbosch, de plantage
van de notaris

• Neem het eerste pad linksaf, op
kruising rechtdoor.
• Het pad wordt smaller, gaat over een
klein bruggetje en maakt een bocht
naar rechts. Op Y-splitsing rechts
aanhouden.
• Hou vervolgens op de Y-splitsing links
aan.
• Nogmaals links aanhoudend komt u bij
de Galgenberg.

4 De Galgenberg op de
driemarkengrens

• Sla bij de Galgenberg linksaf en hou
direct daarna op de kruising links aan.
• De zandweg loopt langs de rand van
het bos.

5 Naar de grafheuvels

• Meteen na een bosje aan uw
linkerhand neemt u het pad naar
rechts.
• U loopt ongeveer 200 meter over een
mountainbikepad

6 Vennetje

• Op kruising van paden gaat u rechtsaf
en direct weer linksaf.

7 Prehistorische drukte in
de Strubben

• U passeert aan uw linkerhand hunebed
D7, negeer vóór verhoging Y-splitsing
naar rechts.
• Op kruising rechts aanhouden en ga na
ongeveer 30 meter linksaf,
• Hou vóór het dalletje links aan.
• Links aanhoudend komt u bij de weg
Anloo – Schipborg.

8 Tussen de huisjes door

• Na het klaphek, steek de weg over en
neem het pad tussen huisnummers 56
en 58.
• In het bos neemt u het eerste pad
rechts.
• Ga na ongeveer 200 meter linksaf en
meteen daarna rechtsaf.
• Rechts aanhoudend komt u uit op een
zandweg met fietspad Schapendrift.

9 Berlage in Schipborg

• Neem het fietspad linksaf.
• Waar het bos aan uw rechterhand smal
wordt, neemt u een pad schuin
rechtsaf dat u naar het Schipborgsche
Diep brengt.

10 De hoge oevers van het
Schipborgsche Diep

• Het bruggetje brengt u naar de
overkant van het diepje.
• Volg het pad langs de oever naar een
brede zandweg.
• Bij de zandweg gaat u rechtsaf.

11 Een nationaal landschap

• Hou op de Y-splitsing rechts aan om
het beekdal te blijven volgen.
• De zandweg maakt een bocht naar
links en naar rechts.
• Vervolgens neemt u het eerste pad
linksaf. Zijpaden negerend komt u bij
het Siepelveen.

12 Mooi Zeegse in de duinen

• Bij het Siepelveen slaat u rechtsaf.
• Dit brede pad komt uit op een zandweg
met fietspad, Schipborgerweg. Ga hier
rechtsaf.

13 De Borckerbrugge

• U gaat over de Drentsche Aa, passeert
Café De Drentse Aa en slaat rechtsaf,
Ruiterweg.

14 Zeerust in Schipborg

• Aan het eind van de weg gaat u even
linksaf en meteen rechtsaf de Holle
Drift op, langs de vakantiehuisjes.

15 De Esch van Schipborg

• Volg de Holle Drift tot aan de
driesprong met het brede zandpad.
• Hier maakt u een scherpe bocht naar
links het heideveld op.
• Hierna direct op de driesprong rechts
aanhouden.

16 Strubben tussen es en heideveld

• Bij de schaapskooi Stroomdal gaat u
rechtsaf. Links van u ligt de N34.
• Nadat u twee keer een
mountainbikepad gepasseerd bent,
gaat u rechtsaf.
• Waar de weg linksaf gaat, neemt u het
paadje rechtdoor via het klaphek.

17 Grafheuvels

• Aan de overkant van het heideveld gaat
u linksaf.
• Sla op de kruising met een bredere
zand-/graspad linksaf.

18 Strubben

• Aan het eind van de zand-/graspad,
door het klaphek, rechtsaf.
• Op de volgende kruising gaat u linksaf.
• Na enkele bochten komt u uit op een
lange rechte zandweg waar u rechtsaf
slaat.
• Aan uw linkerhand passeert u een
terrein voor dagrecreatie. Aan het eind
daarvan steekt u de zandweg met
fietspad over.

19 Militairen, padvinders, activisten
en natuurbeheerders
• Sla vóór hunebed D8 linksaf.
• Ongeveer 150 meter na het hunebed
neemt u het pad rechtsaf en steekt u
een greppel over.

• Rechts van u passeert u enkele
grafheuvels. Het pad voert het bos in.
• Neem nu het eerste pad links en dan
meteen weer rechts.
• Op de Y-splitsing houdt u rechts aan en
even later nogmaals.
• U loopt om een grafheuvel heen en
komt uit bij een kruising met een
breder pad.

20 Langs grafheuvel

• Ga op de kruising linksaf. Het pad loopt
langs een grafheuvel.
• Blijf het pad geruime tijd volgen. U
steekt de zandvlakte over en passeert
een iets verhoogde zandweg.
• Op de volgende viersprong linksaf.

21 Jeruzalem en Hongerveld

• De zandweg komt op een ‘plein’ uit
waar verschillende zandwegen
samenkomen. Hier slaat u rechtsaf.
• Hou even de bosrand aan om daarna in
de bocht naar rechts linksaf het pad de
heide op te nemen.
• Hou bij de Y-splitsing rechts aan.
• U komt uit op een volgend pad. Blijf
hier rechtdoor gaan.
• Even later komt er een pad van rechts.
Hier houdt u links aan.
• Op de volgende Y-splitsing houdt u
rechts aan. Het pad komt uit op een
zandweg met fietspad.

22 Annerweg

• Bij de zandweg gaat u linksaf.
• De weg brengt u naar de doorgaande
weg, Annerweg. Neem deze weg min
of meer rechtdoor het dorp in.
• Ga na de bocht rechtsaf naar het
startpunt, Homanshof.

