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Knapzakroute 
Deurze K39

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

Startpunten
Café De Aanleg, 
Asserstraat 63, 9451 TA Deurze

Lengte route 15 km; 
In tweeën te splitsen: 
• Deurze-Balloo, punt 1-13 (9,5 km).
• Deurze/Schieven, punt  13-20 (6 km).

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden  
Honden zijn niet toegestaan op Kampsheide. 
Loop dan vanaf punt 9 over de oude spoordijk 
rechtstreeks naar punt 12. Rest van de route zijn 
honden aangelijnd toegestaan.

1  De Aanleg
• Vanaf het startpunt loopt u het dorp       

Deurze in.
• Op de driesprong moet u rechtdoor blijven 

lopen.

2  Deurze
• Bij de brievenbus blijft u rechtdoor lopen.

3  Richting Nijlande
• Neem de tweede weg bij de paddenstoel 

linksaf richting Nijlande.
• Waar het fietspad begint, neemt u rechtdoor 

het naastgelegen pad.
• Ga aan het eind van het pad rechtsaf.
• Aan het eind van het fietspad slaat u linksaf, 

Kerkweg.



4  Rolder molen op het Westeinde
• In de bocht (bij de mestopslagplaats) 

gaat u rechtsaf. Neem het pad naast het 
fietspad.

• Bij de ingang van het bos loopt u 
rechtdoor.

• U gaat twee keer door een klaphek en 
komt uit bij een sportcomplex.

• Ga bij de sportvelden linksaf.
• Vervolgens gaat u in de bocht met het 

pad mee naar rechts.

5  Bleekneusjes op ‘t Ruige Veld
• Hierna neemt u het eerste pad linksaf.
• Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf.
• Vóór de verharde weg volgt u linksaf een 

tamelijk onduidelijk pad langs de 
hertenkamp. Dit pad blijft u volgen tot 
een geasfalteerd fietspad. 

6  Rolderbos
• Volg het fietspad rechtdoor tot de 

doorgaande weg in Rolde.
• Ga bij de straat linksaf.
• Steek bij het begin van het 

parkeerplaatsje de straat over en ga het 
pad in richting ‘Balloërkuil’.

7  De middeleeuwse Rechtsplaats 
 in Balloo

• Bij de ingang van de Balloërkuil moet u 
linksaf. Voor een kijkje loopt u even 
rechtdoor.

• U komt uit op de voormalige spoorlijn 
Assen – Stadskanaal. Hier loopt u 
ongeveer 50 meter naar links.

• Vervolgens slaat u rechtsaf. Steek het 
fietspad over en neem het ‘voetpad’. 

• Bij de verharde weg gaat u rechtdoor het 
pad volgen.

8  Het middeleeuwse Balloo
• Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf.
• Aan het eind van het fietspad gaat u even 

rechtdoor de klinkerweg op.
• Vervolgens neemt u de eerste weg 

linksaf langs de Balloohoeve.
• Hou daarna op de driesprong links aan.

9  Brandheuvels in het Tumulibosch
• Na het bord Einde Balloo neemt u het 

tweede pad rechts door een hek. Hierna 
gaat u direct linksaf voor een rondje door 
het Tumulibosch.

• Het pad in het bos is slecht zichtbaar. Als 
u vlakbij de doorgaande weg bent, moet 
u het pad naar rechts blijven volgen. U 
komt dan weer uit bij het begin van het 
rondje.

• Verlaat het bos, ga linksaf en direct 
daarna weer linksaf over het tracé van de 
voormalige spoorlijn.

10  Toen er mensen op Kampsheide 
 woonden

• Op de viersprong gaat u rechtsaf.
• Let op: Kampsheide is verboden voor 

honden. Als u met een hond loopt, slaat u 
niet rechtsaf, maar loopt u rechtdoor. U 
komt uit bij een fietspad waar u rechtdoor 
gaat. U kunt vanaf hier de route bij punt 12 
oppakken.

• Even later steekt u een fietspad over.
• Op de kruising van paden gaat u linksaf 

en loopt u naar Kampsheide.
• Ga het veerooster over en volg het pad 

tussen de jeneverbessen door.
• U komt op een kruispunt van paadjes bij 

een veentje. Ga hier rechtsaf.
• Hou aan het eind van dit pad links aan.

11  Ballooëresch
• U verlaat Kampsheide weer via een 

veerooster en loopt daar rechtdoor.
• Neem daarna het eerste pad linksaf.
• Aan het einde van dit pad gaat u opnieuw 

linksaf.
• Volg dit brede pad langs het beekdal tot 

aan de voormalige spoordijk. Ga hier 
rechtsaf het fietspad op. 

12  Poepenhemeltje van Bommen Berend
• Na de brug gaat u direct linksaf over een 

houten vlonder langs het Deurzerdiep.
• Direct na het informatiepaneeltje over 

het Poepenhemeltje neemt u het 
betonpad linksaf. 

• Volg dit betonpad tot aan de doorgaande 
weg van Rolde naar Assen.

13  Het Deurzerdiep
• Steek de weg over en ga op het fietspad 

rechtsaf.
• Na ongeveer 100 meter neemt u het 

zandpad naar links.

14  Het verdwenen dorp Amelte
• Steek bij het bosje het fietspad over.
• Het pad komt uit op een geasfalteerde 

weg. Blijf ook hier rechtdoor lopen.
• De asfaltweg komt uit op een klinkerweg. 

Ga hier linksaf.

15  Schieven
• Ga op de driesprong rechtdoor.

16  Aan weerszijden van het Anreeperdiep
• Voorbij de brug over het Anreeperdiep 

slaat u vóór het woonhuis linksaf.
• Hou daarna op de driesprong links aan.
• In de volgende bocht moet u rechts 

aanhouden.

17  Holtveld
• Vóór het bosje gaat u linksaf.
• Op de Y-splitsing links aanhouden.
• Ga door de twee klaphekken. Bij het 

Deurzerdiep gaat u linksaf.
• Na het oversteken van de brug gaat u 

rechtsaf en daarna na de dam linksaf 
langs de sloot.

18  Zwembad in het Amerdiep
• Ga op het eind van het pad linksaf. (Direct 

rechts was het zwembad van Deurze.)
• Op het punt waar de verharde weg naar 

rechts buigt, blijft u rechtdoor lopen.

19  Zicht op Deurze
• Op de plek waar een paar duikers onder 

het pad doorgaan, blijft u rechtdoor 
lopen.

• Verderop blijft u het pad volgen dat 
schuin naar links afbuigt.

• Ga aan het eind van het pad rechtsaf het 
fietspad op.

20  Kerkepad
• Waar het fietspad naar rechts buigt, 

neemt u het pad linksaf dat u achter 
Deurze langs naar het startpunt 
terugbrengt.


