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Knapzakroute 
Loon-Taarlo
K30
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt
Restaurant-Hotel De Herberg van Loon, 
Gasterenseweg 1, 9409 TJ Loon

Lengte route 18 km
In tweeën te splitsen:
• Noordelijke lus 1-12 (10,5 km). Bij 12 

rechtsaf naar nr 1.
• Zuidelijke lus 12-21 (8 km). Vanaf 1 richting 

Balloo. Na het bruggetje bent u bij 12 en dan 
verder.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden, tussen 
punt 11 en 12 zijn natte gedeelten mogelijk.

Honden  
Grotendeels toegestaan, mits aangelijnd. 
Honden zijn niet toegestaan op Kampsheide 
vanwege de schapen. Zie punt 13 voor de 
omleiding met honden.

1  De Brink van Loon
• Vanaf de Herberg van Loon op de Brink 

loopt u een stukje richting Assen.
• Na zo’n 100 meter gaat u linksaf de 

Markeweg in.
• Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf.

2  Langs de Koeweg het dorp uit
• Dan neemt u de eerste weg links, Koeweg.
• Aan het eind van de zandweg steekt u de 

weg over en gaat u rechtsaf over het 
fietspad.



3  Droge voeten houden langs het 
 Taarlosche Diep

• Vervolgens neemt u het eerste pad 
links.

• U blijft het pad volgen. Dus negeer het 
pad naar links. U komt uit bij de weg 
van Loon naar Taarlo.

4  De turf van het dorp
• U steekt de weg over en slaat rechtsaf.
• Vervolgens neemt u het eerste pad 

links.
• Waar het pad ter hoogte van het ven 

Taarlose Veentje rechtsaf gaat, neemt 
u het smalle pad rechtdoor. 

• Dit pad loopt langs het ven, draait naar 
links en naar rechts en komt op een 
brede zandweg uit.

5  Hunebed
• Bij de brede zandweg gaat u rechtsaf.
• Als u op de zandweg linksaf gaat en even 

doorloopt, komt u bij hunebed D15.
• U volgt deze zandweg tot de 

doorgaande weg in Taarlo.

6  Arlo, Taarlo, Tynaarlo
• Steek de weg over.
• Ga in de bocht rechtdoor en volg het 

paadje.

7  Hoofdweg
• Op de doorgaande weg aangekomen 

gaat u rechtsaf.
• Na zo’n 100 meter moet u linksaf. U 

loopt langs de linkerkant van de sloot.
• U komt uit op een verharde weg met 

naastliggend fietspad. Hier gaat u 
rechtsaf.

• Neem vervolgens de eerste weg 
rechts.

8  Op de brink van Taarlo
• Aan het eind van de weg slaat u bij de 

brink linksaf de Hoofdweg in.

9  Nationaal Park Drentsche Aa
• Even later moet u weer linksaf en 

vervolgt de weg bij de paddenstoel 
richting Rolde. U verlaat het dorp via de 
Osdijk.

• Na de brug volgt u het fietspad of 
naastliggend zandpad.

10  Beek uit de bocht
• Bij de wegwijzer steekt u de weg 

Gasteren – Loon over. U blijft het 
fietspad richting Rolde volgen.

• Vervolgens neemt u na zo’n 200 meter 
de langs het fietspad lopende 
zandweg.

11  Koel, helder water
• Op de driesprong van zandwegen gaat 

u rechtsaf.
• Vervolgens maakt het pad een bocht 

naar links.
• U negeert het pad linksaf. U volgt het 

smaller wordende pad.
• Het pad buigt af naar rechts en komt 

uit bij het Looner Diep. U volgt het pad 
langs het Looner Diep 

• Het pad komt uit bij de brug in de weg 
Balloo – Loon. Hier slaat u linksaf.

12  Uitzicht over de Ballooëresch
• Bij de eerste zandweg aan uw 

rechterhand slaat u rechtsaf. U blijft de 
zandweg volgen. Negeer het paadje 
aan uw rechterhand.

13  Mysterieuze putjes in een deksteen 
 van het hunebed

• U passeert het hunebed van Balloo aan 
uw linkerhand en neemt het volgende 
pad rechts.

• Aan het eind van dit pad gaat u linksaf 
en bereikt na ongeveer 30 meter via 
een smal pad de ingang van het terrein 
Kampsheide.

• Let op: Kampsheide is verboden voor 
honden. Als u een hond mee heeft, volgt u 
het pad dat rechts van Kampsheide loopt. 
Bij punt 15 kunt u de route weer 
oppakken.

14  Drenthe in het klein
• U komt via een wildrooster 

Kampsheide op en volgt het smalle pad 
rechtdoor.

• Op de kruising van bospaadjes gaat u 
rechtsaf. Dit paadje blijft u volgen.

15  Langs het beekdal
• U verlaat Kampsheide en slaat linksaf. 

16  De Noord-Ooster Lokaal Spoorweg
• U neemt het fietspad rechtsaf. Negeer 

verderop het fietspad aan uw 
rechterhand.

• Direct na de brug gaat u linksaf.
• U loopt over een vlonder naar het 

Poepenhemeltje.

17  Het Poepenhemeltje van 
 Bommen Berend

• U komt uit op een betonnen pad. Ga 
hier rechtsaf en neem het paadje dat 
achter de boomsingel langs loopt. 

• U volgt dit pad. Negeer verderop het 
betonpad en weer verderop het bospad 
aan uw linkerhand.

• U steekt via het pad het grasland over 
en volgt de bocht naar links.

18  Bruggetje
• Nadat u over een smal bruggetje 

gekomen bent, steekt u eerst het 
geasfalteerde fietspad over en neemt 
dan direct het eerste pad rechts.

• Aan het eind van dit pad moet u linksaf.
• Vervolgens gaat u aan het eind van het 

pad rechtsaf het fietspad op.
• Ga aan het eind linksaf en vervolg dan 

de klinkerweg (Dijkveldpad).
• In de bocht aan het eind van de 

klinkerweg gaat u rechtsaf. U passeert 
een afsluitbalk.

• U passeert een tweede afsluitbalk en 
loopt op het graspad rechtdoor.

19  Armoede op het Dijkveld
• Op de driesprong van graspaden gaat u 

rechtsaf richting een heuvel.
• Vóór deze heuvel gaat u door het hek. 

Daarna direct linksaf recht het grasland 
oversteken in de richting van een 
bomenrij.

• Bij de afrastering aangekomen volgt u 
die een eindje naar links, zodat u bij 
een klaphek komt. 

• Ga door het klaphek en loop rechtdoor 
over het veld in de richting van het 
volgende klaphek.

• Na dit klaphek gaat u rechtsaf. Ga over 
de stuw links.

20  De omleiding van het Loonerdiep
• Na ongeveer 150 meter neemt u het 

bospaadje rechtsaf. Dit paadje blijft u 
bijna tot het einde volgen.

• Hou dan links aan en ga bij het water 
rechtsaf. U blijft het asfaltweggetje 
volgen.

21  Lonerstraat
• Steek de weg Assen – Loon over en ga 

op het fietspad rechtsaf.
• In Loon neemt u de eerste weg linksaf, 

de Lonerbroekweg.
• Op de viersprong gaat u rechtsaf om bij 

het vertrekpunt terug te keren.


