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Knapzakroute 
Hijken K15

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

Startpunten
Café De Dorpskern, 
Oranjekanaal Zuidzijde 21, 9415 PR Hijken.

Parkeerplaats Hijkerweg van Het Drentse 
Landschap rechts van de weg van Hooghalen 
naar Hijken (bij punt 8 in de route).

Lengte route 16,5 km
Tot 9 km in te korten door vanaf punt 11 bij de 
Schaapskooi naar punt 17 in de route aan de 
Leemdijk te lopen.

Begaanbaarheid paden  
Grootste deel route redelijk te belopen in alle 
jaargetijden. In wat nattere jaargetijden zijn op 
delen van het Hijkerveld waterdichte schoenen 
beslist aan te raden.

Honden  
Omdat honden op het Hijkerveld niet zijn 
toegestaan, kan deze route niet met een hond 
gelopen worden.

1  Start
• Vanuit café De Dorpskern gaat u linksaf de 

Dorpsstraat in.
• Vervolgens neemt u bij de voormalige 

zuivelfabriek de eerste weg rechts, de Drift.

2  Westeinde   
• Op de kruising met het Westeinde gaat u 

schuin links. Dit is de Meerweg.
• Bij huisnummer 22 gaat u linksaf een 

zandpad op.



3  Het kan spoken op het Hijkermeer
• Meteen daarna bij een splitsing met een 

bospaadje naar rechts moet u links 
aanhouden.

• Verderop gaat u tussen houten hekken 
door en komt u langs het strandje van 
het Hijkermeer. 

• U passeert opnieuw hekken en volgt het 
pad. Links heeft u een sloot en rechts een 
bosje.

• Het pad komt op een asfaltweg uit. U 
gaat daar linksaf.

4  Blikken op de Hijkeresch
• Op de T-kruising loopt u linksaf terug in 

de richting van het dorp.
• In het dorp gaat u op de T-splitsing 

rechtsaf.
• Steek de kruising over en vervolg uw weg 

langs de Brink.
• Volg de Halerweg met de bocht mee naar 

links en u komt uit bij het Oranjekanaal.

5  Het Oranjekanaal, uit hulde aan 
 het vorstenhuis

• Ga de brug over en neem rechtsaf de 
weg langs de noordkant van het kanaal.

• De weg splitst zich. Daar houdt u links 
aan, de Holtiesweg.

6  Schooierspattie over de es
• Vlak voor het eind van de verharde weg 

neemt u linksaf een onverhard pad.
• Blijf het pad volgen om een bosje heen.

7  Zandweg
• Uiteindelijk komt u ter hoogte van de 

hoogspanningsmasten op een zandweg 
uit. Hier gaat u linksaf.

8  Rijk worden van arme grond
• Aan het eind van de zandweg steekt u de 

doorgaande weg over. Neem het fietspad 
linksaf richting Hoogersmilde. 

• De route loopt nu een eind samen met de 
wandelroute van Stichting Het Drentse 
Landschap (paaltjes met paarse koppen).

• Bij landgoed Hooghalen gaat u met het 
fietspad rechtsaf. Blijf het fietspad 
volgen. U passeert het Hertenhuisje.

9  Vierduizend jaar bewoning van 
 het veld

• Voorbij het Hertenhuisje krijgt u aan uw 
rechterhand een hek. 

• Hier gaat u rechtsaf. Na het rooster volgt 
u direct linksaf de paarse wandeling.

10  De weidsheid van het Hijkerveld
• Loop het smalle pad aan de rechterkant 50 

mtr in om de karrensporen te ervaren. Loop 
daarna terug en vervolg uw route.

• De route brengt u via een heideveldje en 
een stukje bos naar de rand van het 
Hijkerveld. 

• Aan het eind van het bos slaat u linksaf 
en volgt het pad langs de bosrand.

11  De Schoonebekers van het Hijkerveld
• U komt op het fietspad bij de 

schaapskooi uit. Hier gaat u rechtsaf.
• Volg het fietspad rechtdoor over het 

wildrooster.
• Op de driesprong van fietspaden gaat u 

rechtsaf. Hier verlaat u de paaltjesroute 
van Het Drentse Landschap.

12  Natuurontwikkeling Hijkerveld
• Bij de derde bocht in het fietspad gaat u 

linksaf een zandpad op. 
• Volg hierna de paaltjesroute van Het 

Drentse Landschap in tegenovergestelde 
richting het veld over.

13  Laaghaler veld
• Ga op de driesprong linksaf.
• Het pad over het glooiende veld maakt 

een haakse bocht naar links. 
• U volgt de paaltjesroute nog steeds in 

tegenovergestelde richting.

14  Noorderveld
• Als u op het fietspad bent aangekomen, 

slaat u rechtsaf.
• Vóór het eerste groepje bomen gaat u 

rechtsaf het graspad op.

15  Opvallende vogels in het Diependal
• Het slingerende pad brengt u over het 

Noord-Hijkerzand naar de plas 
Diependal.

• Via het wildrooster verlaat u het 
Hijkerveld. U blijft het rechtdoorgaande 
pad volgen, aanvankelijk is het 
onverhard.

16  Prehistorische nederzetting aan 
 de Leemdijk

• U komt op het fietspad uit. Hier gaat u 
linksaf. U bent op de Leemdijk.

• Als het fietspad linksaf gaat, blijft u op de 
zandweg rechtdoor lopen. De Leemdijk 
wordt verderop een verharde weg.

17  Leemdijk
• Volg de Leemdijk tot de brug over het 

kanaal en u bent terug bij het startpunt.


