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Knapzakroute 
Donderen K31

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

Startpunt
Eetcafé Hoving, 
Dorpsweg 8, 9497 PN Donderen.

Lengte route 19 km
in twee delen te splitsen:
• Noordelijke lus, 1-10 (9,5 km). 
• Zuidelijke lus, 11-18 (9.5 km).

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden
Aangelijnde honden toegestaan.

1  Start
• Bij Café Hoving op de hoek Dorpsweg- 

Middenweg gaat u de Middenweg op 
richting Bunne.

• Aan het eind van de Middenweg gaat u 
rechtsaf, Vriezerweg.

• Vervolgens slaat u linksaf en steekt de 
doorgaande weg over. Neem rechtdoor de 
Oosterstraat.

• Hierna rechtdoor gaan, Hullenweg.

2  De Natte Hullenlanden
• Op het eind van de Hullenweg gaat u 

rechtsaf.
• Blijf de weg rond de Hullen volgen tot de 

doorgaande weg.



3  Eekhoornstraat
• Bij de doorgaande weg moet u even 

rechtsaf en direct weer linksaf richting 
Eelde, Eekhoornstraat.

4  Schapen op het vliegveld
• Neem de eerste betonweg links.
• Steek aan het eind van het pad het 

diepje over en ga daarna linksaf over 
het fietspad.

• Volg het diepje ongeveer 75 meter. Dan 
gaat u rechtsaf langs de schouwsloot.

5  Veentjes in het bos
• U komt uit op een verharde weg. Ga 

daar rechtsaf.

6  Oosterveld
• Ongeveer 200 meter voorbij de 

boerderij aan uw rechterhand gaat u 
linksaf een graspad in dat langs een 
bosje loopt.

• Aan het eind van het pad gaat u linksaf.

7  Melkfabriek
• U komt uit op het kruispunt midden in 

Bunne. Vervolg hier uw wandeling 
rechtdoor richting Lieveren, Burchtweg.

8  Een ‘arm huseken’ te Bunne
• Aan het eind van de Burchtweg houdt 

u op de driesprong links aan, 
Noordstukkendrift.

• Vlak voor de doorgaande weg gaat u 
linksaf een zandweg met naastliggend 
fietspaadje op. 

9  Het Noakend Bossie van Bunne
• Bij de ingang van de naturistencamping 

De Mierenhoop maakt de zandweg een 
haakse bocht. 

10  Akkers, kampen en stukken
• Steek de doorgaande weg over. 
• Ga rechtdoor en volg het Noordeinde. 

Deze weg blijft u volgen. 
• U komt via de Dorpsweg bij het 

startpunt uit.

11  Donderen
• U volgt nu de Dorpsweg richting 

Zuidlaren (wegwijzer).
• Aan de linkerkant van de Dorpsweg 

staat de voormalige school. Ga daar 
rechtsaf de Bijkersweg op.

• Meteen na ongeveer 20 meter gaat u 
weer rechtsaf, De Waard.

• Ga aan het eind van De Waard linksaf.
• Blijf het Zuideinde volgen.

12  Een eilandje in het beekdal
• Op de driesprong gaat u rechtsaf 

richting Peest, Wierbroeken.
• Aan het eind van de Wierbroeken loopt 

u rechtdoor het (ruiter)pad op. Het pad 
verenigt zich later met het linker 
schouwpad langs de sloot.

• Steek de weg Noordscheveld over. 
• Volg het rechtdoorgaande pad tot de 

kruising van paden.
• Ga op de kruising linksaf.

13  Rijkdommen van het Noordsche Veld
• Aan het einde van het bos aan uw 

rechterhand gaat u rechtsaf via een 
hek het Noordsche Veld op.

• Volg de rand van dit veld.
• U verlaat het terrein door vóór het 

gesloten hek ongeveer 100 meter over 
het zandpad naar links te lopen.

• U verlaat het heideveld via het 
veerooster. Ga hier rechtsaf.

• Bij de picknickbanken gaat u linksaf 
richting Donderen.

• Loop rechtdoor en negeer het fietspad 
dat rechtsaf gaat.

14  Donderboerveld
• Ga op de kruising van paden rechtsaf.
• Sla vóór de opgeworpen aarden wal 

linksaf.
• Neem het eerste pad rechtsaf en blijf 

dit pad tot het eind volgen.
• Aan het eind van het pad neemt u 

linksaf het fietspaadje.

15  De scheper van het Donderboerveld
• Op de kruising gaat u rechtsaf en blijft 

u het fietspaadje volgen tot de 
verharde weg.

16  Het zand op de wind
• Op de verharde weg gaat u linksaf 

richting Donderen.
• Bij de eerste zandweg aan uw 

linkerhand gaat u opnieuw linksaf.
• Volg dit pad tot ongeveer 200 meter 

voor de achterzijde van de boerderijen.
• Ga daar op de kruising met de 

waterloop rechtsaf en volg het 
schouwpad. (Als het schouwpad slecht 
begaanbaar is, doorlopen naar de 
doorgaande weg en daar rechtsaf.)

17  Zuursche Landen
• Ga op de verharde weg linksaf.
• Op de doorgaande weg gaat u rechtsaf 

en volgt u het fietspad.
• In Donderen houdt u rechts aan.
• Volg de Dorpsweg tot het startpunt.


