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Knapzakroute
Annerveensekanaal-
Spijkerboor K35
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie 
in de pdf.

Startpunten
Multifunctioneel Centrum De Badde, 
Greveling 139, 9654 PP Annerveenschekanaal 
(punt 1 in de route).

Café ’t Keerpunt, 
Oostermoer 1, 9656 PE Spijkerboor
(punt 8 in de route).

Lengte route: 18 km

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden  
Honden zijn niet toegestaan in het Annermoeras 
(punt 9) vanwege de aanwezige runderen. Zie de 
omleiding bij de routebeschrijving.

1  Groninger kanaal door Drenthe
• Vanuit De Badde gaat u linksaf langs het 

Grevelingskanaal.
• Tegenover huisnummer 153 moet u 

rechtsaf de brug over, Boerenbadde. Over de 
brug loopt u aan de andere kant verder.

• Na ongeveer 150 meter slaat u rechtsaf.
• U komt uit op een verharde weg, Polderweg. 

Hier gaat u rechtsaf.

2  Korte geschiedenis van het Annerkanaal
• Bij een onverharde weg met fietspad slaat u 

linksaf, Tussenveen.
• Volg dit fietspad langs de Annerveensche 

Mond helemaal tot aan de verharde weg, 
Hunzeweg.



3  Nieuw-Annerveen aan de rand van 
 het Hunzedal

• Ga op de verharde weg rechtsaf.
• Bij het informatiecentrum Egberts Lent 

gaat u linksaf het pad op.
• Loop langs de boerderij en ga rechtdoor 

op het pad. 
• Op de T-splitsing van paden gaat u 

linksaf.
• Aan het eind gaat u op het fietspad 

rechtsaf.
• Voor een bosje buigt het fietspad naar 

links. U komt uit bij de Hunze. Ga de brug 
over voor een rondje door de Duunsche 
Landen.

4  Rivierduinen in de Duunsche Landen
• Bij de ANWB-paddenstoel loopt u 

rechtdoor.
• U komt bij de verharde weg uit, De 

Bulten. Hier moet u rechtsaf.
• Metéén ná de sloot rechts van u slaat u 

rechtsaf.
• Bij de Hunze aangekomen moet u 

rechtsaf en na bijna 50 meter gaat u 
rechtsaf over het linker schouwpad.

• U neemt het eerste pad links, langs het 
bordje Waterwingebied.

• Als u het bosje uitkomt, blijft u rechtdoor 
lopen over het iets hoger gelegen pad.

5  Bruggetje
• U neemt het eerste pad linksaf.
• U gaat een bruggetje over en komt op het 

fietspad uit waar u net gelopen heeft.
• U gaat nu linksaf terug naar de Hunze en 

gaat de brug over.

6  De schuiten van de 
 Oostermoersche Vaart

• Volg het fietspad tot aan het bosje. Bij 
het bosje volgt u het fietspad niet meer, 
maar loopt u rechtdoor langs de Hunze-
oever.

7  De natuur terug in het Hunzedal
• Bij het bordje Wandelpad blijft u 

rechtdoor lopen.

8  Het verlaat van Spijkerboor
• Het schouwpad langs de Hunze komt uit 

bij de brug in Spijkerboor.
• Voor een bezoek aan Café Het Keerpunt 

moet u hier even naar rechts. Als u in 
Spijkerboor start, loopt u vanaf het café op 
de kruising linksaf naar de brug.

9  Natte voeten in het Annermoeras
• Over de brug gaat u direct rechtsaf naar 

het Annermoeras.
• Let op: het Annermoeras is verboden voor 

honden. Als u een hond mee heeft, loopt u 
vanaf de brug Spijkerboor in. Ga op de 
kruising linksaf. Neem daarna de eerste weg 
links, de Broekdijk. U kunt de route bij het 
laatste punt van 11 weer oppakken.

• Voorbij de vissteiger loopt u het dijkje op 
en gaat daar linksaf.

• Via het hek loopt u verder over het dijkje.
• Het dijkje loopt eerst parallel aan de 

doorgaande weg. Bij een grote kei maakt 
het dijkje een bocht naar rechts.

10  Tolbroeken  
• Bij een bosje buigt het dijkje opnieuw 

naar rechts. U komt bij de Hunze uit. Hier 
gaat u linksaf.

• Loop verder via het schouwpad tot aan 
het bruggetje.

11  Aardgaswinning langs de Hunze
• Steek het bruggetje over de Hunze over 

en loop rechtdoor over het dijkje om het 
bosje heen.

• U gaat door een klaphek en loopt langs 
de Hunze, terug richting Spijkerboor.

• Bij een grote kei gaat u linksaf door een 
klaphek. U bent hier een paar honderd 
meter vóór de brug in Spijkerboor. 

• U loopt langs een greppel.
• U komt uit op de verharde weg, 

Broekdijk. Ga hier linksaf.
• Voordat de Broekdijk een flauwe bocht 

naar rechts maakt, gaat u rechtsaf over 
het linker schouwpad van de sloot.

12  Turf van het Heilige Geesthuis
• Het pad komt in Oud-Annerveen op een 

verharde weg uit, Tolweg. Hier moet u 
linksaf.

• Bij de eerste verharde weg gaat u 
rechtsaf. Deze weg blijft u volgen tot de 
gaslocatie. Het bord Verboden Toegang 
geldt niet voor Knapzak-wandelaars.

• Bij de gaslocatie gaat u rechtsaf. Volg het 
schouwpad dat om de locatie heen loopt.

• U komt uit op een zandweg. Volg deze tot 
de doorgaande weg.

• Steek de doorgaande weg schuin naar 
rechts over en volg het schouwpad langs 
de sloot.

• Op het asfaltweggetje gaat u linksaf.
• Op de doorgaande weg moet u linksaf. 

De route brengt u langs het 
Grevijlinkhuis.

13  De ‘doorzonboerderijen’ van 
 Annerveenschekanaal

• Op de driesprong gaat u rechtsaf de 
klapbrug over, Brongersklabbe. Volg de 
weg langs het Grevelingskanaal naar het 
startpunt.


