Knapzakroute
Balloo-Rolde
K38
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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
• Schaapskooi Ballooërveld, Crabbeweg 2,
9458 TE Balloo. (routepunt 1).
• Parkeerplaats bij Jacobuskerk Rolde
Kerkbrink 5, 9451 AL Rolde (routepunt 16).
• Parkeerplaats Galgenriet (routepunt7).
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Lengte route 17,5 km
In tweeën te splitsen:
• Ballooërveld 1-12 en van 12 naar 2 (12 km).
• Balloo-Rolde 1-2 en van 2 naar 12 (7,5 km).
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Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. De
paden op het Ballooërveld kunnen mul zijn.
Honden
Honden niet toegestaan op Kampsheide (zie
punt 18). Rest van de route zijn honden
aangelijnd toegestaan.

1 Start bij de schaapskooi

• Vanaf het parkeerterrein loopt u linksaf
langs de Schaapskooi.
• Verderop wordt de verharde weg een
zandweg.
• Volg de weg tot aan de paddenstoel.

2 Prehistorische akkertjes

• Hier neemt u linksaf de zandweg met
naastgelegen fietspad richting Taarlo.
• Het fietspad kruist de zandweg en maakt
een bocht naar rechts.
• Bij de eerste zandweg aan uw rechterhand gaat u rechtsaf. U loopt langs een
tankgracht.
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• U komt op een T-kruising uit. Hier moet
u linksaf. U loopt door de droge
tankgracht of over de zandweg.
• Na een bocht naar links gaat u
rechtdoor in de richting van de
zandverstuiving.
• U komt op een zandweg uit met
fietspad. Hier gaat u rechtsaf.

3 Oorlogoperaties op het
Ballooërveld

• U neemt het eerste grote zandpad
rechtsaf.
• Na ongeveer 50 meter gaat u linksaf.
(Rechts de oude loopgraven.)
• Verderop komt u weer op de zandweg
met naastliggend fietspad. Deze verder
vervolgen.

4 Ontginners langs het diep

• U komt uit op de doorgaande weg
Loon-Gasteren. Hier steekt u over en
neemt linksaf het fietspad richting
Loon.
• Ongeveer 50 meter vóór de brug gaat u
rechtsaf over de zandweg met
naastliggend rijwielpad.

5 Nationaal Park Drentsche Aa

• De zandweg komt uit op een verharde
weg, Osdijk. Hier gaat u rechtsaf.

6 De Heest in kaart gebracht

• De Osdijk gaat naar rechts en is dan
een zandweg (niet rechtdoor over het
veerooster!).
• Na een aantal bochten komt de
zandweg uit op een doorgaande weg,
ga 100 meter voor het einde rechtsaf
over een zandpad.
• Steek de weg over naar de parkeerplaats. Op de parkeerplaats gaat u
rechtsaf over het vlonderpad. Blijf dit
pad volgen. Aan het eind gaat u linksaf.

7 Galgenriet

• Dit brede zandpad volgen tot aan de
linkerkant staand paaltje met paarse
kop en een richtingwijzer van SBB. Ga
hier rechtsaf.
• Dit pad volgen en bij de eerste wal (van
een tankgracht) rechtdoor gaan.
• Bij volgende wal (is een voormalige
loopgraaf) linksaf door of langs de
loopgraaf.
• Aan het eind van dit pad gaat u op de
brede zandweg linksaf. Een paadje
naar links en rechts negeren.

8 Grafheuvels

• Van links komt een brede zandweg.
Deze negeert u.
• Na een paar bochten neemt u het
kleine paadje (vóór bankje) rechts.
• Dit paadje komt uit op een zandweg.

9 Zandkoppen

• Op deze weg rechtdoor het brede
zandpad volgen.
• Op de Y-splitsing links aanhouden.

10 Een galg op de Galgenberg

• In de bocht naar rechts rechtdoor het
smalle pad over de Galgenberg volgen.
• Het paadje komt uit op een zandweg.
Ga hier linksaf.
• Op de kruising loopt u rechtdoor over
een smal pad.
• Aan het eind van het bosje maakt het
pad een bocht naar rechts. Het paadje
gaat dwars door de heide.
• Ter hoogte van een groene bank links
van u, gaat u linksaf een paadje op dat
van rechts komt.
• U komt uit op een brede zandweg die
langs de rand van het beekdal loopt.

11 Langs Heeremaden en
Ossebroeken

• Ga op de brede zandweg rechtsaf.
• In de bocht naar links neemt u
ongeveer 20 meter voor het paaltje
met de paarse kop rechtsaf een paadje
door de greppel.
• Verderop wordt het paadje breder.
• Op de kruising gaat u linksaf.

12 Tussen Zuidesch en Noorderesch

• Vervolgens gaat u op de kruising met
een zandweg met naastliggend
fietspad linksaf.

13 De Slokkert

• Blijf de zandweg volgen. De zandweg
wordt een verharde weg.
• Na het huis rechts neemt u het eerste
pad rechts.
• Op de kruising loopt u langs de bosrand
rechtdoor een smal pad op.
• Het pad wordt breder. U komt bij een
verharde weg uit. Hier gaat u linksaf.

14 Reuzenstenen op de es

• Bij het plaatsnaambord Rolde gaat u
rechtdoor een halfverharde weg op.
• De halfverharde weg wordt een
klinkerweg. U komt langs de
hunebedden.
• Daarna gaat u tweemaal naar rechts. U
loopt op deze manier om het kerkhof
heen.

15 Jacobuskerk

• Achter de kerk neemt u het paadje
linksaf dat achter de kerk langs loopt.
• Aan de voorkant van de kerk gaat u het
hek door naar de Kerkbrink.

16 Noord-Ooster Lokaal Spoorweg

• Bij de doorgaande weg gaat u rechtsaf
en direct daarna weer rechtsaf,
Stationsstraat.
• De Stationsstraat maakt bij het

voormalige station een bocht naar links
en later naar rechts.
• Vervolgens neemt u vlak voor het
fietspad het pad linksaf. Dit is de
voormalige spoorlijn AssenStadskanaal.

17 Oude spoorlijn

• Bij een bankje aan uw linkerhand gaat
u rechtsaf. Steek fietspad over en
neem het ‘voetpad’.
• Direct na het huis moet u rechtsaf.
• Aan het eind van de weg gaat u linksaf.
• U maakt met de klinkerweg mee een
bocht naar rechts.
• Op de driesprong daarna moet u bij de
paddenstoel linksaf.
• Op de volgende driesprong gaat u
rechtsaf richting Kampsheide.

18 Toen er mensen op Kampsheide
woonden

• Honden zijn verboden op Kampsheide.
Volg vanaf 18 het fietspad rechtdoor
waar het fietspad naar links gaat, gaat u
rechtsaf. Na het vennetje naar 19.
• Aan het eind van het parkeerplaatsje
neemt u de zandweg aan uw
rechterhand.
• Op de viersprong houdt u rechts aan.
• Bij het hek loopt u over het veerooster
Kampsheide op. Blijf rechtdoor lopen.
• Na het verlaten van Kampsheide over
een volgend rooster slaat u rechtsaf.

19 Lienstukkenweg

• Het pad gaat over in een verharde weg,
Lienstukkenweg.
• In Balloo komt u op de klinkerweg naar
Loon uit. Hier gaat u rechtsaf het dorp
in.
• Op het brinkje midden in Balloo gaat u
linksaf richting Schaapskooi.
• Buiten het dorp neemt u de eerste weg
rechts, Crabbeweg. Even later bent u
terug bij het startpunt.

