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Knapzakroute 
Tynaarlo-Zeegse
K21
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten  
Café Centraal
Dorpsstraat 8, 9482 PC Tynaarlo

Brink Zeegse  
Op de hoek van Hoofdweg en Schipborgerweg 
middenin het dorp (punt 8 in de route).

Lengte route 14 km
Op te splitsen in twee lussen: 
• Tynaarlo-lus van 9 km (1-6, van 6 naar 13, 

13-22).
• Zeegse-lus van 6,5 km (8-13 van 13 naar 

6-8).

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden, 
waterdicht schoeisel wordt aangeraden.

Honden  
Toegestaan mits aangelijnd.

1  Start in Zeegse
• Vanuit Café Centraal gaat u rechtsaf de 

Schoolstraat in.
• Bij de Brink houdt u rechts aan.
• Aan het eind van de Brink neemt u 

rechtsaf de Smeerveenweg.
• De deels met keitjes verharde Smeer-

veenweg wordt een onverharde weg.



2  Scheperweg
• Ga op de driesprong linksaf, de 

Scheperweg.
• U steekt een asfaltweg over en blijft de 

onverharde weg volgen.

3  Zeegserweg
• Bij de verharde weg loopt u rechtdoor. 

Verderop wordt dit een zandweg met 
naastliggend fietspad.

4  Het gat van de Maatschappij
• Vlak voor de spoorwegovergang kunt u 

even linksaf om een kijkje bij het 
Maatschappijgat te nemen.

• Steek daarna de spoorlijn over en ga 
direct rechtsaf, het Villapark. Het 
hunebed ligt schuin aan de overkant in 
de binnenbocht van de Hunebedstraat.

5  Een blauwe reiger in het Villapark
• Neem in het Villapark de tweede weg 

links.
• Op de eerstvolgende driesprong gaat u 

linksaf.
• Vervolgens slaat u op de volgende 

driesprong rechtsaf.
• U bent weer terug op de doorgaande 

Hunebedstraat waar u rechtsaf gaat.

6  Het Zeegserloopje mocht zichzelf
 blijven

• U steekt het Zeegserloopje over en 
gaat bij de ANWB-paddenstoel 
rechtsaf.

• Waar het fietspad naar links gaat, 
neemt u het onverharde pad rechtdoor. 

• Het pad gaat met een bocht naar 
rechts en vervolgens naar links.

• Verderop maakt het pad een bocht 
naar links en loopt door een houtsingel.

• Het pad komt op een asfaltweg uit 
waar u rechtsaf gaat. Deze weg gaat 
over in een fietspad.

7  Witveen
• Na enkele bochten komt u op een 

driesprong uit. Hier moet u linksaf.
• Na ongeveer 300 meter gaat u bij de 

ANWB-paddenstoel linksaf. Het 
fietspad gaat verderop over in een weg. 
Deze weg loopt over de Zuideresch 
naar Zeegse.

8  Een dagje naar de Zeegser Duinen
• U komt op de Hoofdweg in Zeegse uit. 

Steek die weg over en neem de weg 
langs de brink van Zeegse.

• Aan het eind van de brink gaat u 
rechtsaf terug naar de Hoofdweg.

• Ga bij de ANWB-paddenstoel linksaf 
richting Oudemolen.

9  Zandrivier
• In de bocht moet u linksaf. De weg heet 

Zandrivier.
• Vervolgens moet u op de Y-splitsing 

rechtdoor.
• Bij de volgende Y-splitsing houdt u 

links aan.  Dit pad, dat de naam Heikant 
draagt, moet u blijven volgen.

• Na een viersprong neemt u in een 
bocht naar rechts het pad rechtdoor en 
even later komt u in een heideterreintje 
van Staatsbosbeheer. 

10  Mooi Zeegse
• Op de kruising volgt u het smalle 

paadje rechtdoor.
• Ga bij de zandverstuiving rechtdoor. 
• Zo gauw u de plas Siepelveen aan uw 

linkerhand gepasseerd bent, gaat u 
linksaf. U steekt een slootje over. 

• U loopt een wat heuvelachtig pad op 
dat u langs het Siepelveen voert dat 
links van u ligt.

• Voorbij de veenplas gaat het pad naar 
beneden en komt uit op een breder 
zandpad. Volg dit zandpad rechtdoor.

11  Zeegsersteeg
• Aan het eind van het zandpad gaat u 

rechtsaf een brede zandweg, de 
Schipborgerweg, op.

• Sla vervolgens al na zo’n 50 meter 
linksaf. Let op: neem het pad dat achter 
de ANWB-paddenstoel langs de 
houtwal loopt.

12  Wandelen nationaal landschap
• Vóór het hek bij een grasland moet u 

links aanhouden. U loopt over een 
soort dijkje.

• Bij een groot grasland steekt u schuin 
links over. Dit paadje volgen.

• Steek het bruggetje over en ga 
vervolgens rechtdoor.

13  Hokjes voor mens en dier
• Op de geasfalteerde weg gaat u 

rechtsaf. 
• U volgt deze weg en komt uit op de 

doorgaande weg Vries-Zuidlaren. 

14  Parkeerplaats Wedbroeken
• U steekt de weg over en gaat rechtsaf 

over het fietspad.
• Neem vervolgens de asfaltweg 

Zwijnmaden linksaf.
• Deze asfaltweg maakt eerst een bocht 

naar rechts en buigt daarna scherp 
naar links.

15  Broeken, maden, stukken, 
 de taal van het beekdal

• De asfaltweg wordt een fietspad.
• Blijf dat fietspad volgen.
• Het fietspad wordt verderop weer een 

gewone weg.

16  Hermerbulten
• Op de driesprong gaat u linksaf.
• Deze weg maakt een bocht naar links. 

U loopt nu parallel aan de spoorlijn.

17  De Bond van Orde
• Bij de spoorwegovergang gaat u het 

spoor over. U komt op de Bondweg.

18  Bondweg
• Volg de Bondweg tot u na het tweede 

bosje aan uw linkerhand (nog vóór de 
boerderij) een sloot kruist. Vóór de 
sloot moet u linksaf het schouwpad op.

• Ga de dam over en vervolg uw route 
aan de overkant van de sloot.

19  Akenveen
• Ongeveer 70 meter na de dam gaat u 

rechtsaf een bospaadje in. U loopt 
langs de veenputten van het Akenveen.

20  Akenveenweg
• Bij het zandpad aangekomen gaat u 

rechtsaf. Dit is de Akenveenweg.

21  Natuurbad werd landgoed
• Aan het eind van het bos neemt u 

linksaf het paadje langs de akker. Dit 
pad brengt u het Landgoed Tynaarlo 
op.

• Ga op de asfaltweg rechtdoor.
• Als de slingerende weg ophoudt, 

vervolgt u uw weg over het fietspaadje.

22  Rotonde
• U komt bij een geasfalteerd fietspad 

uit. Ga hier links en steek ter hoogte 
van de rotonde de doorgaande weg 
Vries - Zuidlaren over. 

• Ga dan rechtsaf de Dorpsstraat in en 
loop door naar het startpunt. 


