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Knapzakroute 
Zeijen-Peest
K26
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Café Hingstman
Hoofdstraat 18, 9491 AE Zeijen

Restaurant Jagershof 
Hoofdweg 12, 9334 TB Peest

Lengte route 17 km
Op te splitsen in twee lussen: 
• Lus Zeijen (7 km) door van 5 naar 15 te lopen. 
• Lus Peest (11 km) door van 15 naar 5 te 

lopen.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden  
Honden toegestaan mits aangelijnd.

1  Start 
• Vanuit Café Hingstman gaat u rechtsaf de 

Oude Norgerweg op.
• Na huisnummer 8 gaat u rechts de 

Middenstraat in.
• Aan het einde van de weg gaat u linksaf, 

de Noorderstraat.
• Waar de weg een bocht naar links maakt, 

neemt u rechts de zandweg.

2  Hoog en droog op de Noorderesch
• Het pad langs de links gelegen 

Noorderesch brengt u naar de 
Zeijerstrubben. In Zeijen heet het pad de 
Oude Roonerweg.



3  Zeijerstrubben, een biotoop voor 
 dwergen en elfen

• Na ongeveer 750 meter krijgt u aan uw 
rechterhand een bosje.

• Halverwege het bosje gaat u linksaf 
tussen de planken van een hek door de 
Zeijerstrubben in. Loop eerst rechtdoor.

• Waar het pad zich verderop splitst, 
gaat u schuin rechts.

• Op de volgende kruising van paden 
gaat u rechtdoor.

4  Oorlogsmonument
• Bij de akker aangekomen gaat u 

rechtsaf. Het pad buigt van de akker af.
• U gaat daarna op een kruising van 

paden linksaf. 
• U neemt het eerste pad rechtsaf.
• Bij het oorlogsmonument gaat u links 

in de richting van de akker.
• Het pad buigt bij de akker naar rechts.
• Bij de asfaltweg gaat u rechts om even 

later bij de houten hekken links het bos 
in te gaan. U komt uiteindelijk uit op 
een zandweg.

5  Voor en achter de Broeken
• Bij de zandweg gaat u rechtsaf en 

steekt de asfaltweg over en vervolgt u 
het brede zandpad.

• Vóór het bosje aan uw rechterhand 
gaat u rechtsaf de zandweg op.

• Het pad maakt eerst een bocht naar 
links.

• Waar het pad vervolgens een bocht 
naar rechts maakt, gaat u rechtdoor 
het veerooster over.

6  Het Noordsche Veld, een 
 archeologische schatkamer 

• Volg hier het pad langs het smalle 
fietspaadje over de heide.

• Aan het eind van het heideveld gaat u 
weer over een rooster om linksaf de 
zandweg te nemen.

7  Negen bergen
• Aan het einde van deze zandweg gaat 

u linksaf. U volgt de zandweg met een 
naastliggend fietspaadje.

• Volg dit zandpad in een bocht naar 
rechts.

• Even later bij het diepje voegt het 
fietspaadje zich weer bij de zandweg.

• Op de kruising waar het fietspaadje 
linksaf gaat, blijft u rechtdoor gaan.

8  Oude veldnamen langs het 
 Oosterdiepie en de Oosteresch

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

• Bij de volgende kruising houdt u rechts 
aan.

• Op de kruising blijft u rechtdoor lopen. 
Bij het asfaltweggetje aangekomen 
gaat u rechtsaf.

• Dit weggetje maakt een bocht naar 
rechts en wordt fietspad. Op dit punt 
neemt u de zandweg rechtdoor.

9  Westerveen
• U steekt de doorgaande weg (Peest – 

Norg) over en gaat rechtdoor.
• Deze weg maakt een haakse bocht 

naar links.
• U gaat vervolgens bij het eerste brede 

half-verharde bospad linksaf. 
• Aan het eind van het pad gaat u voor 

het water opnieuw linksaf.

10  Het raadsel van de Hitlerring
• Na het woonhuis aan uw linkerhand 

gaat u rechtdoor en blijft u langs het 
Westerveen lopen.

• Daarna neemt u het eerste pad links. 
Dit pad volgt u in de richting van de 
hoogspanningsmast.

• U komt op de parkeerplaats van 
Café-Restaurant De Jagershof uit.

11  Peest
• Vanaf dit café gaat u rechtsaf het 

fietspad op.
• Op de kruising houdt u de doorgaande 

weg aan (Hoofdweg).
• Bij het brinkje aan uw rechterhand gaat 

u rechtsaf de Brinkweg op.
• Aan het eind van deze weg gaat u 

linksaf (Schaapdijk).

12  Vliegveld Peest
• Waar de Schaapdijk een bocht naar 

links maakt, gaat u rechtdoor het 
half-verharde pad op.

• Bij de driesprong volgt u het pad dat 
een flauwe bocht naar links maakt.

13  Het Zeijerveld: nieuw boerenland 
 op de tekentafel

• Op de T-kruising gaat u linksaf een 
half-verharde weg op.

• U passeert een woning aan uw 
linkerhand. Ga daar rechtdoor tussen 
de rijen eikenbomen.

• Aan het eind van het pad gaat u linksaf 
en meteen na ongeveer 20 meter 
rechtsaf (Zuiderstraat).

14  Langs de Broekloop
• In de eerste bocht naar rechts gaat u 

linksaf het brede zandpad op.
• Even later negeert u de zandweg naar 

rechts en gaat u rechtdoor.
• Na ongeveer 500 meter steekt u via 

een bruggetje de sloot rechts van u 
over.

15  Het mysterieuze Bollenveen
• U loopt door de bosrand en volgt het 

pad over de akker tot bij het vennetje.
• Ga bij het vennetje linksaf.
• U loopt rond het Bollenveen. U 

passeert de tjasker en komt verderop 
weer op het zandpad uit.

• Bij het zandpad gaat u linksaf.

• Bij het bosje aan uw rechterhand gaat 
u rechtsaf door het houten hek.

16  Haverkampsveen
• Als u het bosje uit komt, vervolgt u het 

pad links van de sloot.
• Het pad wordt breder, u blijft het 

volgen tot aan de asfaltweg.
• Ongeveer 20 meter vóór de asfaltweg 

gaat u rechtsaf een paadje langs de 
afrastering in.

17  Zuideresch
• Aan het eind van dit paadje komt u in 

de bocht van een asfaltweg uit. Steek 
de weg over, neem het pad langs het 
hek.

• Bij het kanaal (het Zeijerwiekie) 
aangekomen gaat u rechtsaf.

18  Het Zeijerwiekie terug op de kaart
• U komt bij een bruggetje uit. Ga daar 

overheen en vervolg de route linksaf.
• Aan het eind van het Zeijerwiekie gaat 

u een ‘bruggetje’ over en loopt rechtsaf 
verder.

• Even later gaat u bij twee 
informatieborden linksaf.

19  Hardenbergspad
• Als u aan uw rechterhand een grote 

muur van betonblokken krijgt, gaat u 
linksaf. U volgt dit smalle paadje.

• Op de klinkerweg aangekomen gaat u 
rechtsaf.

• Op de volgende driesprong gaat u 
linksaf terug naar het startpunt.


