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1  De weg van Spier naar Wijster
• Vanaf de driesprong De Steegde/

Brinkkampen neemt u het fietspad langs 
de Brinkkampen richting Wijster. Verderop 
heet de weg Wijsterseweg.

• Na huisnummer 8 gaat u rechtsaf en aan 
het einde linksaf.

2  Esch van Spier
• Einde van dit pad rechtsaf en daarna op 

de kruising neemt u linksaf het zandpad.
• Ga op de volgende kruising opnieuw 

linksaf.

Knapzakroute 
K22-Spier
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Spier
Bij de horecabedrijven op de driesprong in het 
centrum van het dorp.
Boslounge
Oude Postweg 12, 9417 TG Spier

Lengte route 20,5 km
In twee delen te splitsen: 
• Lus Noord 13,5 km. Bij 12 linksaf. Op 

kruispunt van paden rechtsaf over betonpad 
en van 18 naar 1.

• Lus Zuid 8 km. Vanaf startpunt naar 18 en 
vandaar het betonpad in westelijke richting 
volgen tot een kruising van paden na het 
Blanke Veen. Hier linksaf volg de 
aanwijzingen van 12.

Begaanbaarheid
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. Bij 
10-11 loopt u over een smal vlonderpad.

Honden  
Honden toegestaan mits aangelijnd.



3  Door het bos
• Bij KP12 rechtdoor en direct rechtsaf, 

langs een afsluitbalk, het bos in naar 
KP 86. 

4  Richting het Looveen
• Bij KP 86 rechtdoor de straat over-

steken en volg de route naar KP 87. 
• Eerst is de route verhard, wordt later 

onverhard en gaat verderop langs een 
sloot.

5  Langs het Looveen
• Aan het eind staat een paal met KP 89 

u gaat daar linksaf richting KP29. 
• Bij het heideveld rechtsaf. Na het 

verlaten van het heideveld gaat het 
pad over in een zandpad.

6  Nat en droog in het Terhorsterzand
• Op de driesprong neemt u de zandweg 

linksaf (niet in richting van een hek).
• Bij het veentje nadert het fietspad de 

zandweg. Blijf het zandpad steeds 
volgen.

• Waar het fietspad met een bocht naar 
rechts gaat, houdt u links aan. U blijft 
op het zandpad.

• Even later verlaat u aan de linkerzijde 
het natuurterrein via twee klaphekken 
en vervolg hierna rechtdoor het pad.

7  Zicht op het ecoduct
• Aan het eind van dit pad gaat u 

rechtsaf. 
• De weg brengt u het viaduct over.
• Bij ANWB-paddenstoel 23860 verlaat 

u de straat en gaat u het fietspad links 
van de weg op richting Spier. Vanaf hier 
loopt u in het Nationaal Park 
Dwingelderveld. 

8  Nieuwe natuur in de oude bossen
• Waar het fietspad naar rechts buigt, 

loopt u rechtdoor.
• De eerste kruising negeert u en blijft 

rechtdoor lopen.
• Voor een afrastering met ijzeren hek 

buigt het pad naar rechts. Dit pad volgt 
u tot aan een brede zandweg met 
naastliggend fietspad.

• Hier gaat u linksaf over de zandweg.
• Op de kruising met het fietspad blijft u 

rechtdoor lopen. 

9  Water in het Witteveen
• Hierna het eerste pad schuin  rechtsaf. 
• Op viersprong rechtsaf naar een 

heideveld en aan het eind van het pad 
moet u linksaf. Het pad brengt u langs 
het Witteveen.

• Aan het eind van het pad houdt u 
rechts aan.

• Vervolgens houdt u voor het hek links 
aan.

10  Slingeren over het heideveld
• Na een haakse bocht in het pad komt u 

bij een Y-splitsing waar een grote 
houten bank staat. 

• Hierna neemt u na het klaphek het 
recht doorgaande pad.

•  Het pad voert u over een afstand van 
een paar honderd meter over houten 
vlonders door een nat gebied.

11  Natuur in de steigers op 
 het plankenpad

• U komt uit op een verhard fietspad 
waar u linksaf moet.

• Even verderop neemt u het eerste pad 
rechts (bij een paaltje met wandelaar 
erop). U gaat twee keer over een sloot 
en aan het eind houdt u rechts aan.

• Op viersprong voor het open veld gaat 
u linksaf, een smal paadje. Even later 
steekt u een drie planken brede houten 
vlonder over.

•  Blijf het slingerende paadje volgen tot 
aan een breed bospad.

12  Wildcorridor
• Op het bospad gaat u rechtsaf.
• Na het open veld neemt u op de 

kruising van bospaden het linker pad.
• Het pad loopt dood op een walletje. 

Vlak daarvoor neemt u het paadje 
rechtsaf.

• Aan het eind van het paadje loopt u het 
brede zandpad linksaf op.

13  Onderwaterwereld van Diepveen
• U steekt de doorgaande weg  Spier-

Dwingeloo over.
• Na het veentje Diepveen linksaf. 
• Het pad komt bij een half-verhard 

fietspad uit. Daar gaat u rechtsaf. 

14  Onenigheid in het Kibbelveen
• Neem vervolgens het eerste bospad 

links. Dit pad blijft u tot het eind 
volgen. 

• Aan het eind van het pad gaat u met de 
bocht mee naar links.

• Na zo’n 100 meter loopt u rechtdoor 
waar het brede pad naar rechts afbuigt. 

• Voor het veentje houdt u links aan.
• Steek het verharde fietspad over.

15  Het water terug in het Holtveen
• Bij het grote, natte heideveld  

aangekomen neemt u het pad  
links langs het veld. 

• Waar het brede zandpad naar rechts 
buigt, gaat u bij de grote steen linksaf.

• Na zo’n 100 meter moet u rechts 
aanhouden. Dit pad blijft u tot het eind 
volgen.

16  Aan het eind gaat u linksaf
• Na ongeveer 150 meter moet u op de 

splitsing rechtdoor blijven lopen.
• Aan het einde van dit pad gaat u 

linksaf.
•  Al na zo’n 20 meter gaat u rechtsaf. Dit 

kronkelende paadje moet u steeds 
blijven volgen.

17  Klaphek
• U verlaat het begrazingsgebied  

via een klaphek. 
• Neem hierna het middelste pad 

rechtdoor. Blijf dit kronkelende paadje 
door het bos volgen tot aan de 
doorgaande weg Spier-Dwingeloo. 

• Steek de weg over.

18  Terug naar het startpunt
• Ga vervolgens rechtsaf over het  

fietspad richting Spier.
•  Het viaduct brengt u naar de overkant 

van A28.
• Direct na het viaduct neemt u linksaf 

de trap naar beneden. Via een 
bruggetje komt u op een smal paadje 
tussen een akker en de A28.

• Aan het eind van het paadje moet u 
even links, direct weer rechts en na een 
paar honderd meter bent terug bij het 
startpunt.


