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Knapzakroute 
Schoonloo-
Grolloo K6
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Café Restaurant Hegeman (punt 1)
Hoofdstraat 16, 9443 PA Schoonloo 

Café Restaurant Hofsteenge (punt 10)
Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo 

Lengte route 13 km
Door zijn vorm moeilijk in twee delen te 
splitsen, eventueel door van punt 5 in de route 
naar 17 te lopen (lus Schoonloo circa 8 km en 
lus Grolloo circa 10 km).

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. Het 
schouwpad tussen nummer 7 en 8 kan in 
natte jaargetijden modderig zijn.

Honden  
Honden toegestaan mits aangelijnd.

1  Start
• Vanaf Café Restaurant Hegeman aan de 

Hoofdstraat in Schoonloo gaat u linksaf 
richting Rolde.

2  Postweg door het hart van Drenthe
• Steek de doorgaande weg over en volg 

rechtsaf het fietspad zo’n 300 meter.
• Vóór de boerderij Hoofdstraat 6 neemt u 

het weggetje linksaf. Dit weggetje wordt 
verderop onverhard.



3  De waardevolle grond op het 
 waardeloze Grolloërveld

• Als het brede landbouwpad naar links 
afbuigt, neemt u het pad rechtdoor 
langs de bosrand.

• Op de driesprong moet u rechts 
aanhouden.

4  Boswachterswoning
• Ga rechtdoor op dit pad tot u op een 

T-splitsing komt met links van u een 
boswachterswoning.

5  Die zijn vader heeft vermoord...
• Ga op de T-splitsing linksaf en ga 

meteen daarna rechtsaf.

6  De ijsberg van Grolloo
• Na de akker aan uw rechterhand neemt 

u het eerste bospad rechts.
• Het bospad komt uit op een geasfal-

teerde weg. U gaat hier rechtsaf.

7  Verdwenen paadjes bij het 
 Grolloërdiepje

• Na zo’n 150 meter gaat u linksaf en 
neemt u het linker schouwpad.

• Na ongeveer 1 kilometer komt u op de 
verharde weg uit. 

• Steek de weg over en neem nu het pad 
rechts van het water. Zie cursief 
gedrukte hieronder.

• Let op: als het schouwpad langs deze 
sloot slecht begaanbaar is, ga dan op de 
verharde weg rechtsaf. Vervolgens gaat 
u op de T-splitsing linksaf. Daarna kunt u 
de route bij nummer 8 weer oppakken.

• Zo’n twintig meter vóór de stuw gaat u 
rechtsaf. U loopt links van een slootje.

8  Heetlagendijk
• Terug op de verharde weg gaat u 

linksaf en loopt het dorp Grolloo 
binnen.

• Steek de kruising met de Zuiderstraat 
over.

9  Middenstreek
• Vervolgens neemt u de tweede weg 

rechts, de Voorstreek.
• De Voorstreek komt op de Hoofdstraat 

ter hoogte van Café Hofsteenge uit. Ga 
hier linksaf.

10  Café Restaurant Hofsteenge
• Café Restaurant Hofsteenge is het 

Grolloër startpunt van deze 
Knapzakroute. 

• Als u hier start vanuit het café gaat u 
rechtsaf.

• Blijf de Hoofdstraat volgen en ga 
rechtsaf het Oostereind op.

11  Veedrift
• Op de rotonde gaat u rechtdoor en 

blijft u het Oostereind volgen.
• Ook op de kruising met de 

ruilverkavelingsweg gaat u nog steeds 
rechtdoor.

12  De dreigende duinen van het 
 Oosterzand

• Neem bij de bosrand de onverharde 
weg rechts. De weg loopt langs 
recreatieplas de Kleine Moere.

• Blijf de zandweg langs de bosrand 
volgen. Het pad komt uiteindelijk op 
een verharde weg uit.

13  De geachte afgevaardigden in 
 het holt

• Op de verharde weg aangekomen gaat 
u linksaf.

14  Langs de Grolloër koelanden
• Aan het einde van de weg neemt u 

rechtsaf de Tienmaatsweg.
• Vervolgens gaat u vóór de boerderij 

linksaf het fietspad op.

15  Tocht naar het midden van 
 het soepbord

• Waar het fietspad naar links afbuigt, 
loopt u rechtdoor.

• Op de viersprong van bospaden gaat u 
rechtsaf.

• Op de volgende kruising gaat u linksaf 
bij een houten hek aan de rechterkant.

16  Heideveld
• Het pad eindigt bij een heideveld. 

Neem daar het pad rechtsaf.
• U komt door een begrazingsgebied.

17  Dutsch Hoorns
• Ga aan het eind van het pad rechtdoor 

het fietspad op.
• Blijf het fietspad volgen tot u bij een 

asfaltweg uitkomt.

18  Het rechttoe rechtaan landschap  
 van de Koestukkenweg

• Op de asfaltweg gaat u rechtsaf 
richting Schoonloo.

19  De Warme Bossen
• Bij camping De Warme Bossen neemt 

u de weg links richting Schoonloo.

20  Warmenbossenweg
• Een fietspad kruist de Warmenbossen-

weg. Ga hier rechtsaf het fietspad op. 

21  Een groene oase in de Schoonloër 
 Strubben

• Waar aan uw rechterhand een bosje 
begint met een kleine recreatiewoning 
De Strubben slaat u linksaf. Volg de 
rood-witte markeringen van het 
Pieterpad door de Schoonlooër 
Strubben. 

• Als u het bos uitkomt, gaat u op de 
asfaltweg rechtsaf.

• Aan het eind van de Schoolstraat 
neemt u linksaf de Hoofdstraat terug 
naar Café Hegeman. (Als u in Grolloo 
gestart bent, moet u op de Hoofdstraat 
rechtsaf. Ga dan verder bij punt 2.)


