Knapzakroute
Zwiggelte K46
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De nummers op de kaart corresponderen
met de routebeschrijving. De rode stippen
(met nummer) geven achtergrondinformatie
in de pdf.
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Startpunt
Restaurant De Klipper,
Hoofdstraat 24, 9433 PC Zwiggelte.
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Lengte route: 21 km
Op te splitsen:
• Zuidelijke lus (9,5 km) van 4 naar 16.
• Noordelijke lus (12,5 km) van 16 naar 4.
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Honden
Honden aangelijnd toegestaan.
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1 Start

• Vanuit het startpunt gaat u rechtsaf,
Steeg.
• Vervolgens gaat u op de kruising
rechtdoor, Westeres.
• U neemt hierna de eerste weg rechts.
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2 IJsbaan

• In de bocht neemt u de eerste zandweg
rechtsaf, Goornweg.
• Aan het eind van de Goornweg moet u
linksaf, Ripkampenweg.

3 De oude reeweg naar Beilen

• Aan het einde van de weg slaat u rechtsaf,
Klateringerweg.
• Bij de Hoofdstraat gaat u linksaf het
fietspad op.
• Hou vervolgens op de Y-splitsing rechts
aan, Oude Amerweg.
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4 De onfortuinlijke geschiedenis van

het Oranjekanaal
• De Oude Amerweg brengt u naar het
Oranjekanaal waar u vóór de brug
linksaf gaat.
• Bij de volgende brug gaat u rechtsaf
het kanaal over. Volg het fietspad langs
de doorgaande weg.

5 De grootschalige ontginning van

het Zwiggelterveld
• Na 150 meter neemt u de onverharde
weg rechtsaf.
• Bij het bos aangekomen neemt u het
eerste pad rechtsaf.
• Aan het eind van het pad moet u
linksaf.

6 Het stuifzand opgesloten achter

de wallen
• Bij het begin van het heideveld slaat u
rechtsaf. Dit soms onduidelijke pad
blijft u volgen.
• Bij de afrastering buigt het pad naar
links.
• In het bos blijft u het meest duidelijke
pad volgen. (Zoveel mogelijk langs de
afrastering.)

7 Kruising van bospaden

• Ga op de kruising van bospaden
rechtsaf.
• U verlaat het terrein via een hek en
komt bij een akker uit.
• Even verderop moet u rechtsaf het bos
in.

8 De bossen van het Zwiggelterveld

• Op de eerste kruising gaat u linksaf.

9 Schattenbergveen

• Bij het veentje en heideveld gaat u
rechtdoor.

10 Verzetsmonument

• Na het verzetsmonument loopt u
rechtdoor over het onverharde pad.

11 Veertien schotels

• Ook bij de telescopen blijft u rechtdoor
lopen.
• Bij de commandantswoning gaat u
rechtsaf langs de slagboom.

12 Nationaal Monument Westerbork

• Na het Nationaal Monument loopt u
rechtdoor over het onverharde pad.
• Nadat het pad een fietspad kruist, gaat
u op het onverharde pad rechtsaf.
Verderop gaat dit zandpad over in een
asfaltweggetje.
• In de bocht bij paddenstoel
24160/001 houdt u links aan.

13 Tussen Waddenzee en IJsselmeer

• Meteen na de uitkijktoren gaat u
rechtsaf tussen de zwerfkeien door
een zandpad op.
• Later wordt dit een asfaltweggetje.

14 Ossevoort

• Na de bocht, na ongeveer 600 meter,
gaat u bij het straatnaambordje
‘Ossevoort’ rechtsaf.
• Na de afsluitbalk dit pad langs het
heideveld blijven volgen tot einde
heideveld.
• Ga hier linksaf.

15 Westerbroeken

• In de bocht gaat u met het pad mee
naar rechts.
• Aan het eind van het pad gaat u linksaf.
• Na ongeveer 1300 meter gaat u bij het
Oranjekanaal even linksaf.
• Na ongeveer 250 meter brengt een
voetgangersbrug u naar de overkant
van het kanaal.

16 Langs het Oranjekanaal

• U slaat linksaf en volgt het kanaal.
• Bij de volgende brug gaat u rechtdoor.

17 Ontginningen langs de Elperweg

• Bij paddenstoel 24820 slaat u rechtsaf
richting Westerbork.
• Bij de volgende paddenstoel neemt u
het fietspad linksaf.

18 Koeien op de Oosteresch

• Aan het eind van het fietspad gaat u
linksaf. U kruist de
Westerborkerstroom. Hierna gaat u
rechtsaf.

19 Het verdwenen stroompje

• Bij de stuw gaat u de brug over. Loop
daarna rechtdoor.
• U komt op een verharde weg uit waar u
linksaf gaat.
• Waar de weg naar rechts buigt, neemt
u het zandpad rechtdoor.
• Neem daarna het eerste pad rechtsaf.

20 Winkelmaat en Watermolen

• U komt bij de doorgaande weg uit. Hier
gaat u rechtsaf het fietspad op.
• Neem de eerste weg links, Essenmaat.
• Daarna neemt u het eerste pad naar
rechts.
• Bij de kruising van de Brinkweg met de
Zevenhoeksweg gaat u rechtdoor.

21 Terug in Zwiggelte

• U komt op de Middenweg uit. Hier gaat
u rechtsaf.
• Bij de doorgaande weg aangekomen
gaat u linksaf en loopt terug naar het
startpunt.

