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1  Oprukkend Roden
• Vanuit de Herberg van Es gaat u rechtsaf. 

En ga meteen daarna weer rechtsaf het 
asfaltweggetje op langs het horecabedrijf.

• Daarna volgt u de parallel aan het 
rijwielpad gelegen landweg. Op deze 
landweg houdt u links aan.

• Aan het eind van de weg gaat u linksaf 

2  Steenbergerveld
• Na het plaatsnaambord ‘Roderesch’ gaat 

u rechtsaf, Kaatsweg 8 t/m 14.
•  Voor het bord ‘Doodlopende weg’ gaat u 

linksaf over de half verharde weg.
•  Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf 

en direct weer linksaf, Zuiderdrift.

Knapzakroute 
Lieveren-
Roderesch K23
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten 
De Herberg van Es (punt 1)
Hoofdweg 1, 9305 TD Roderesch

Hotel Jachtlust (punt 4)
Hoofdweg 22, 9307 PB Steenbergen

Café ‘t Hart van Lieveren (punt 12)
Hoofdweg 22, 9304 TH Lieveren

Lengte route 17 kilometer
In twee delen te splitsen: 
• Roderesch-Steenbergen 1-8 (8 km).
• Roderesch-Lieveren 7-19 (9 km).

Begaanbaarheid 
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden 
Honden toegestaan mits aangelijnd. 



3  Zuiderdrift/Noorderduinen
• Op de driesprong gaat u rechtdoor over 

een smal paadje het bos in. Later links 
aanhouden.

• Op de kruising met een brede zandweg 
gaat u rechtsaf. U kunt hier even 
rechtdoor naar het hunebed lopen.

• U komt uit op de Steenbergeresch. Bij 
het bosje gaat u links langs het bosje.

• Aan het eind van dit pad gaat u op de 
asfaltweg linksaf.

•  Einde weg linksaf, Hoofdweg.

4  Emigreren naar Steenbergen
• Op de driesprong bij Hotel Jachtlust 

gaat u rechtsaf de Markeweg in. Blijf 
deze Markeweg steeds volgen.

5  Middelste stukken
• Volg de Markeweg tot de kruising met 

de doorgaande weg (Norgerweg) hier 
slaat u linksaf en volgt het fietspad.

6  Kikkers van Holveen
• Direct na de boerderij Norgerweg 27 

gaat u rechtsaf. U steekt de weg over 
en slaat het bospaadje in dat u langs 
het Holveen brengt. Paadje door bos 
rechts aanhouden. Volg dit paadje een 
driekwart cirkel rond het ven. 

• Bij het gebouw van de ijsbaan verlaat u 
het Holveen.

•  Vervolgens gaat u linksaf de 
geasfalteerde weg op.

•  Aan het einde van deze weg (Melkweg) 
steekt u de Norgerweg over en gaat u 
rechtdoor het pad in.

7  Woonwagenkamp
• U komt uit bij het woonwagenkamp. Na 

de bocht gaat u rechtsaf een klein, 
smal bospaadje in. Aan het eind van dit 
paadje gaat u linksaf.

• Dit pad komt op een klinkerweg uit 
waar u rechtsaf gaat. Volg de weg tot u 
weer terug bent bij De Herberg van Es.

8  Aan de rand van de Roderesch
• Vanaf De Herberg van Es steekt u bij de 

wegwijzer de Norgerweg over. U gaat 
hier rechtdoor het fietspad op richting 
Lieveren. 

9  Al te ver van een geregeld leven
• Bij de ANWB-paddenstoel gaat u 

linksaf richting Peize. Deze weg blijft u 
volgen.

• Bij het bordje Melkweg wordt de 
asfaltweg een breed rood gravelpad. 
Ook hier blijft u rechtdoor lopen.

10  Lieversche Diep gespaard
• Loop langs het hek en ga dan direct 

rechtsaf over smal pad door het gras.
• Steek de brug over het Lieverensche 

Diep over en daarna op de driesprong 
rechtsaf.

•  Na ongeveer 100 meter gaat u linksaf 
door een ‘sluisje’. Na het derde ‘sluisje’ 
gaat u linksaf.

11  Een wild zwien naast het pad
• Aan het eind van het pad gaat u even 

rechts en direct links De Drift op.
• Aan het eind van deze zandweg gaat u 

linksaf.
• Op de kruising gaat u wederom linksaf, 

richting Roden.

12  ‘t Hart van Lieveren
• Bij Café ‘t Hart van Lieveren gaat u 

rechtsaf, de straat heet Centrum.
• In de bocht gaat u weer rechts om op 

de volgende kruising linksaf te gaan 
richting Peize. Dit is de Noordveldweg. 

13  Natte voeten in het 
 Lieverderbosch

• Na zo’n 400 meter gaat u op de 
kruising linksaf de zandweg in. 

• Op de driesprong gaat u rechtdoor de 
asfaltweg op.

14  Vistrap
• Vervolgens neemt u bij de ANWB-

wijzer linksaf het pad dat u bij de stuw 
via een brug naar de overkant van het 
Lieversche Diep brengt.

• Blijf het kleine paadje rechtdoor volgen 
en ga direct in het Sterrebos linksaf. Dit 
pad blijft u volgen.

15  Bossen van de Jonker
• Na de bocht negeert u eerst een 

ruiterpad naar links. Daarna neemt u 
het volgende pad naar links dat door de 
boswal gaat.

• Aan het eind van het pad gaat u 
rechtsaf.

• Na zo’n 150 meter neemt u het eerste 
pad links langs een weiland.

• U steekt de doorgaande weg over en 
gaat op het fietspad linksaf. 

16  Parkeerplaats
• Bij de parkeerplaats gaat u rechtsaf 

over het brede pad.
• Het pad naar links negeren, daarna 

eerste pad linksaf.
• Dan het eerste pad rechtsaf, 

vervolgens einde pad rechts.

17  Mensingebos
• Vervolgens neemt u het eerste pad 

links. U komt uit bij het Holtveen.
• Bij het Holtveen gaat u linksaf. Volg het 

zandpad.
• In het bos neemt u meteen het eerste 

bospaadje rechts.

18  Kanaal van Assen naar Groningen
• Aan het einde van het bospaadje loopt 

u door naar het kanaaltje.
• Voor het water links aanhouden en 

doorlopen door tot het eind van dit 
pad.

• Aan het eind van het kanaaltje gaat u 
rechtsaf en vervolgens neemt u het 
smalle paadje rechtdoor. 

19  Terug naar Roderesch
• Aan het eind gaat u linksaf door het 

klaphek. Na het volgende klaphek gaat 
u rechtsaf en na zo’n 30 meter linksaf. 
U loopt over een half verhard pad langs 
een woning.

• Aan het eind steekt u de Norgerweg 
over en vervolgt u de route linksaf over 
het fietspad terug naar het startpunt 
Roderesch.


