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Knapzakroute 
Langelo K29

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

Startpunt
Café Langelo
Hoofdweg 10, 9333 PB Langelo 
(punt 1 in de route).

Lengte route 15 km
Rechtstreeks van punt 14 naar punt 19 maakt 
de route 5 km korter.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden  
Honden toegestaan, mits aangelijnd.

1  De namen die het dorp kent 
• Vanuit het café gaat u rechtsaf en neemt

de eerste straat links, de Westerstraat.
• Op de driesprong links aanhouden en na

ongeveer 100 meter rechts. U loopt om
de Westerbrink heen.

• Op de kruising rechtdoor, de Steeg.
• Vóór de doorgaande weg gaat u links,

Viskenij.

2  ‘t Smeul
• Aan het eind van deze klinkerweg gaat u

links een smal pad in, ’t Smeul.
• Dit pad komt op een asfaltweg uit waar u

links gaat.



3  Scheper, Schepersstukken en 
 Schaopwas

• Na ongeveer 150 meter gaat u rechtsaf 
langs een afsluitbalk. Dit is tegenover 
huisnummer 7.

• Dit graspad langs de bosrand volgt u 
tot aan een heuvel. U volgt het pad 
naar links zodat u op een fietspad 
uitkomt.

4  Hightech in het beekdal
• Op het fietspad gaat u rechts en komt 

langs de gasopslag.

5  De Langelosche Stukken langs het 
 Groote Diep

• Aan het eind van dit fietspad gaat u 
rechtdoor over het smallere fietspad of 
de naastgelegen weg. 

• Na het einde van het fietspad gaat u 
linksaf een pad in en loopt door tot aan 
een brede zandweg.

6  De oude weg naar Friesland 
• Bij de zandweg aangekomen gaat u 

linksaf.

7  Noordsche veldweg
• Op de kruising van zandwegen loopt u 

rechtdoor en neem dan na zo’n 150 
meter links het smalle paadje.

• Na ongeveer 50 meter gaat u links. 
• Daar waar het pad over de heide gaat, 

houdt u links aan en loopt u verder 
door het bos tot aan een brede 
zandweg met fietspad.

8  Vier spit diep in het Noorsche Veld
• Op de zandweg gaat u rechts.

9  Langeloër Duinen
• Na zo’n 250 meter neemt u het brede 

zandpad rechts.
• Tegenover het houten hek Langeveld 

gaat u linksaf en volgt dit slingerende 
pad (zijpaden negeren) tot aan de 
asfaltweg.

10  Kruising zandweg
• Op de weg gaat u links en op de 

kruising met een zandweg gaat u 
rechts.

11  Kleinschaligheid verdwenen op 
 de Langeloër es

• Steek de doorgaande weg en het 
fietspad over en vervolg uw wandeling 
over de zandweg.

12  Bosjes aan de rand van de es
• Bij paddenstoel 20227/001 gaat u 

verder over het fietspad richting 
Langelo.

• Aan het eind gaat u rechtsaf.
• Daar waar de verharde weg eindigt, 

gaat u rechtsaf verder over een 
zandweg.

13  Achter het hout
• Op de driesprong gaat u linksaf.

14  Bomen in het Schillenveen
• Na het bord Verboden voor auto’s en 

motoren neemt u de eerste brede 
zandweg rechts.

• Op de kruising van wegen en 
fietspaden blijft u rechtdoor lopen.

15  Een huisje in de Oosterduinen
• Na ongeveer 200 meter gaat u links 

over een breed pad door het bos.
• Bij het weiland en later bij de 

recreatiewoningen blijft u de bosrand 
volgen.

16  Middenweg
• Als u bij het bos aan de linkerkant 

aangekomen bent, neemt u het tweede 
paadje links. Dit is tegenover een 
zitbank met prullenbak.

• Dit slingerende pad blijven volgen, 
zijpaden negeren.

• U komt uit op een geasfalteerde 
ruilverkavelingsweg. Hier gaat u rechts.

• Bij de doorgaande weg linksaf over het 
fietspad.

17  Het Oostervoortsche Diep mag 
 weer kronkelen

• Na het passeren van het Oostervoortse 
Diep neemt u de eerste weg links, 
richting Lieveren.

18  Oostervoortseweg
• Na zo’n 1500 meter komt u bij een 

kruising met fietspad. Hier gaat u 
linksaf. 

• Aan het eind van het fietspad gaat u 
linksaf richting Norg.

19  Achterste weg
• Aan het eind van deze weg gaat u 

rechts en op de driesprong loopt u 
rechtdoor.

• Aan het eind van deze weg gaat u 
rechtsaf, de Schaapkampenweg.

20  Schaapkampenweg
• Na 150 meter gaat u linksaf een 

zandpad op.

21  Oude wegen over de es van Langelo
• Dit pad komt uit op een verharde weg 

waar u linksaf gaat, de Oosterweg.

22  Oosterweg
• Bij de Schoolbrink blijft u rechtdoor 

lopen en gaat voorbij de voormalige 
school linksaf.

• Op de driesprong loopt u rechtdoor 
richting Norg en komt zo terug bij het 
startpunt.


