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Knapzakroute 
Linde-Zuidwolde
K33
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Hotel-Restaurant Ter Linde
Ommerweg 68, 7921 TE Zuidwolde. 

Parkeerplaats
Nieuwe Dijk 26, 7921 XD Zuidwolde, punt 13 
op de kaart.

Lengte route 18 km
In tweeën te splitsen:
• Van 1 naar 5 en dan naar 15 te lopen en dan 

verder (10,5 km). 
• Van 13 naar 15 en dan naar 5 te lopen en dan 

verder (9 km).

Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 
Bij 14 kan het soms nat zijn.

Honden
Zijn aangelijnd toegestaan, echter niet op de 
Wildenberg. Wel kunt u dan via de Nieuwe Dijk 
van 12 naar nr. 13 lopen.

1  Het dorp dat aan de wandel ging
•  Vanaf Hotel-Restaurant Ter Linde loopt u 

rechtsaf langs de doorgaande weg van 
Zuidwolde naar Balkbrug (Ommerweg).

2  Hooiwagens naar de Reestlanden
• Ga na ongeveer 200 meter schuin linksaf 

langs de bosrand.
• Het pad gaat over in een half verharde 

weg (Hooiweg).
• Later wordt de Hooiweg een zandpad.



3  Schoolmeester bouwde 
 de Nolderhoeve

• Aan het eind van de weg gaat u 
rechtsaf over de klinkerweg.

• Op de driesprong gaat u linksaf 
(doodlopend geldt niet voor u).

• Direct na het water gaat u rechtsaf 
langs de Reestvervangende leiding.

4  In plaats van de Reest
• Ga bij het eerste pad linksaf en volg 

hier het wandelknooppunten- 
pad totdat u weer bij het water 
uitkomt.

• Hier bij de Reestvervangende leiding 
linksaf.

• Steek de doorgaande weg over en 
vervolg het schouwpad aan de  
linkerkant.

5  Meeuwenweg
• Ga bij de weg linksaf.
• Aan het eind van de weg slaat u linksaf.
• Na ongeveer 100 meter gaat u voor 

het woonhuis door het klaphek 
rechtsaf langs de afrastering. 

• Verlaat in de tweede bocht het pad 
door het klaphek en ga dan rechtsaf en 
na het veerooster rechtdoor.

6  Zeldzame kikkers op de Holtberg
• Bij het bos aangekomen gaat u 

rechtsaf. Hou het bos aan uw  
rechterhand. Het pad komt over de 
Holtberg.

7  De Erven van de Rabbinge
• Na het eerste huis gaat u rechtsaf. Het 

pad volgend komt u over het erf van 
boerderij Rabbinge 4.

8  Grootvorstin van Drenthe’s 
 Stroomen

• Hou op de driesprong voor de 
beheerboerderij van Het Drentse  
Landschap rechts aan.

• Bij het bos aangekomen links 
aanhouden.

• Na ongeveer 100 meter gaat u weer 
linksaf.

• Op de volgende driesprong moet u 
rechts aanhouden.

• Op de kruising van bospaden gaat u 
linksaf en direct weer links.

9  Avereest, over de Reest
• Even later brengt het Kerkvonder u 

over de Reest. U loopt in de richting 
van de kerk van Oud Avereest.

10  Den Westerhuis
• Na het witte hek bij de kerk gaat u op 

de klinkerweg rechtsaf. De weg wordt 
even een smal pad en later weer 
breder.

• Aan het eind van het pad gaat u 
rechtsaf, richting boerderij Het  
Reestdal.

• Vlak vóór de boerderij gaat u linksaf 
het pad op.

• Het pad maakt een bocht naar rechts 
en brengt u met een  bruggetje de 
Reest over.

11  Het middeleeuwse erf op 
 ‘den Wijldenbarghen’

• Het graspad brengt u naar boerderij De 
Wildenberg. Neem daar linksaf het 
half-verharde pad.

12  Op de grens van veld en beekdal
• Aan het eind van het bos gaat u linksaf 

over het veerooster het heideveld op. 
Blijf dit pad volgen.

• Vlak achter een groepje eikenbomen, 
bij heuvels en stuifzand, gaat u 
rechtsaf.

• Bij het bos aangekomen loopt u verder 
langs de bosrand.

• Ga aan het eind van het pad rechtsaf.

13  De Hofstede
• U steekt de klinkerweg (Nieuwe Dijk) 

over en loopt rechtdoor.

14  Onheil over de familie
• Na de stuw gaat u rechtsaf. Vervolgens 

gaat u het veerooster over en volgt het 
pad langs het water.

• Ga aan het eind van het pad linksaf. Na 
een stukje langs de bosrand gaat u 
linksaf het bos in. Dit kronkelpad 
brengt u over een veerooster.

• Verderop gaat het pad met een bocht 
naar links.

• Vlak voor de asfaltweg (Meeuwenweg) 
neemt u het zandpad naar rechts en 
loopt u over de asfaltweg verder.

15  Nolde, laatste dorp in de rij
• Na huisnummer 24 neemt u het 

fietspad linksaf.
• Ga na ongeveer 250 meter rechtsaf 

door/langs een hek en daarna  
linksaf.

• U komt weer op het fietspad uit en 
gaat dan rechtsaf.

• Het fietspad komt uit bij de Ommerweg 
waar u het fietspad naar rechts volgt.

16  Bos op oude akkers
• Steek de Ommerweg over en volg de 

asfaltweg, Nolderweg. Op de 
driesprong links aanhouden.

• Na huisnummer 3 neemt u na de 
lantaarnpaal rechtsaf het paadje  
langs de bosrand.

• Het paadje gaat verderop het bos in. 
Hou op de splitsing links aan.

17  Nolderesch
• Aan het eind bij het weiland gaat u met 

het pad naar links en direct daarna 
rechtsaf.

• Na een stukje gras en bramen gaat u 
linksaf en even later  rechtsaf.

• Daarna linksaf over het ‘Kabouterpad’.

18  Kamp Linde
• U komt uit op een asfaltweg bij 

bungalowpark Nolderwoud. Ga  
hier linksaf en steek de Ommerweg 
over.

19  De esbosjes van Zuidwolde
• Na ruim 100 meter gaat u rechtsaf het 

bos in.
• Aan het eind van dit pad moet u linksaf 

en even later (bij een paaltje aan de 
linkerkant) rechtsaf.

• Nadat u een heuveltje bent 
overgekomen, houdt u vóór de  
volgende heuvel rechts aan.

• Aan het eind van dit pad slaat u 
rechtsaf en komt zo weer op de  
Ommerweg uit waar u linksaf gaat 
naar het punt waar u gestart  bent.


