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1  Start bij Hotel Hartlief / El Zorro
• U gaat vanuit het horecabedrijf rechtsaf 

het dorp in.
• In de eerste bocht gaat u linksaf met de 

bocht mee.
• Vervolgens neemt u de eerste weg links, 

de Molenstraat. Aan het eind van de 
Molenstraat gaat u rechtsaf.

2  Hoog en droog op de Noorderesch
• U komt bij de Hoofdstraat uit en steekt 

deze over (op het bordje staat ‘Nr 3 en 5’).

3  Over de Hondsrug
• U blijft de weg over de es volgen. 
• Negeer de zijwegen.De klinkerweg gaat 

over in een zandweg met fietspad.

4  ANWB Paddenstoel
• Op de T-kruising bij paddenstoel 

24888/001 gaat u rechtsaf. Dit is ook een 

Knapzakroute 
Buinen K2

De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt 
Hotel Hartlief / Steakhouse El Zorro 
Hoofdstraat 83, 9528 PC Buinen.

Lengte route 17 km
In twee delen te splitsen: 
• 1-13 (8 km)
• 14-21 (9 km)

Begaanbaarheid paden 
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden 
Honden toegestaan, mits aangelijnd. 



zandpad met naastliggend fietspad.
• Even later bij paddenstoel 24889/001 

slaat u linksaf.

5  Kanaal Buinen-Schoonoord
• Bij het kanaal Buinen-Schoonoord even 

linksaf, het kanaal over bij het sluisje 
en aan de andere kant rechtsaf het 
fietspad naar Bronneger op.

6  Een eeuwenoude wal langs 
 de Bronnegermaden

• Ga aan het eind van het fietspad 
rechtsaf en neem de zandweg langs de 
houtwal.

• Bij de manege gaat u met het zandpad 
mee linksaf

7  Het dorp aan de overkant  
 van de Oosteresch 

• Het zandpad komt uit op een 
klinkerweg. Hier even linksaf en 
meteen daarna bij de brievenbus 
rechtsaf.

• U loopt over de Oosteresch van 
Drouwen en neemt de eerste weg 
rechtsaf.

8  Voormalig station Bronneger
• Op de viersprong gaat u linksaf.
• Vervolgens steekt u bij paddenstoel 

24883/001 de doorgaande weg over. 
• U passeert het bord Bronnegerveen.

9  Nieuwe natuur in het Hunzedal
• Vóór de brug over het Voorste Diep 

gaat u rechtsaf en neemt het 
schouwpad.

• U komt op een klinkerweg uit. Hier gaat 
u even linksaf.

• Vervolgens neemt u vóór de brug over 
het kanaal Buinen-Schoonoord 
rechtsaf het fietspad langs het kanaal.

10  Noordooster-Lokaalspoorweg
• Bij de houten brug over het kanaal 

aangekomen steekt u het kanaal over.
• Ga rechtdoor over het schelpenpad 

naast de verharde weg.
• Aan het eind van het schelpenpad blijft 

u rechtdoor het half verharde pad 
volgen.

11  Tracé spoorlijn
• De brede zandweg maakt een bocht 

naar rechts. U blijft rechtdoor het pad 
volgen dat het tracé van de vroegere 
spoorlijn volgt.

• Blijf rechtdoor de oude spoorlijn 
volgen. Negeer de zijwegen.

12  Emplacement van de NOLS
• Terug bij het dorp komt u uit op de 

Hornsedijk.
• Blijf deze tot aan de Hoofdstraat 

volgen.

13  Hoofdstraat
• Aangekomen op de Hoofdstraat gaat u 

linksaf.
• In de bocht gaat u linksaf en aan het 

eind van deze weg rechtsaf.

14  Haven
• Aan het eind van deze weg loopt u 

rechtdoor langs de haven.
• Daarna loopt u naar het talud van de 

verhoogde weg en gaat daar rechtsaf.
• Aan het eind gaat u linksaf over het 

fietspad onder het viaduct door.
• Neem hierna de tweede weg linksaf, 

Osdijk.

15  Achterste Diep op achterstand
• Op de driesprong gaat u rechtsaf, 

Beeksdijk.

16  Terugkijken in de tijd met Lofar
• Neem nu de tweede weg rechtsaf.
• Ga in de flauwe bocht rechtsaf over 

een begroeid pad. Op de driesprong 
linksaf.

17  Zand naar het veen brengen
• U steekt de doorgaande straat 

(Exloërweg) over en loopt verder 
rechtdoor.

• Aan het eind van de asfaltweg blijft u 
rechtdoor lopen.

18  Staatbossen op het Buinerveld
• Volg nu steeds het zandpad langs de 

bosrand totdat u bij een keienweg 
komt.

19  Hoe het Buinerholt de Borgerders
 het leven redde

• Ga hier rechtsaf en na enkele tientallen 
meters linksaf langs de bosrand.

• Aan het eind van dit pad gaat u 
rechtsaf. Hierna neemt u het eerste 
pad linksaf en op het volgende einde 
pad rechtsaf.

• U komt uit op een klinkerweg waar u 
linksaf gaat.

20  Gletjserkuilen waar het laatste 
 ijs lag

• Op de viersprong de klinkerweg 
rechtsaf blijven volgen.

• Op driesprong linksaf.

22  Beste grond op de Zuideresch
• Steek de doorgaande weg over en ga in 

Buinen rechtsaf. Bij punt 2 gaat u nu 
rechtdoor.

• Aan de rechterkant staat in een bocht 
een paddenstoel. Houdt hier rechts aan 
richting Exloo. 

• Ga in de volgende bocht rechtsaf. Na 
ongeveer 150 meter bent u weer bij 
het startpunt van de route.


