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PeizePeize

Knapzakroute 
Altena-Peize 
K34
De nummers op de kaart corresponderen 
met de routebeschrijving. De rode stippen 
(met nummer) geven achtergrondinformatie 
in de pdf.

Startpunten
Dorpshuis Altena, 
Altenaweg 33, 9321 XG Altena, 
(punt 1 in de route).

Café Ensing, 
Hoofdstraat 52 9321 CG Peize,
(punt 12 in de route).

Lengte route: 18 km

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden  
Honden aangelijnd toegestaan.

1  Altena...
• Vanaf de parkeerplaats van het dorpshuis 

gaat u linksaf de asfaltweg op, Vaartweg.
• Neem de eerste straat links, Vijverstraat.
• Als de Vijverstraat een bocht naar links 

maakt, slaat u rechtsaf en volgt u het 
voetpad.

2  Delicatessen uit het Tolnerbosch
• Rechts van het weiland gaat u over het 

bruggetje. Daarna loopt u rechtdoor en volgt 
u het paadje.

• U komt op een asfaltweg uit waar u rechtsaf 
gaat.

• Ga aan het eind van de weg linksaf. U bent 
weer terug op de Vaartweg.



3  Het tragische einde van het 
 Bunnerveen

• Ruim 400 meter na huisnummer 8 
neemt u rechtsaf het pad achter de 
bomenrij. 

• Het pad linksaf brengt u naar het 
natuurgebied Bunnerveen.

• Het pad komt op een geasfalteerd 
fietspad uit. Hier gaat u rechtsaf. 

4  De ontginning van het Groote Veld
• U kruist de Lieverseweg en vervolgt uw 

weg rechtdoor over het fietspad.
• Steek de asfaltweg over en ga rechtdoor 

het smalle fietspad op.

5  Lieversche Diep ontsnapte aan 
 normalisering

• U steekt via twee bruggetjes het 
Lieversche Diep over.

• Hierna slaat u meteen linksaf. U volgt het 
paadje direct langs de beek.

• Bij de scherpe bocht van het diepje naar 
links, slaat u rechtsaf een lang recht 
bospad in.

• Bij de ster van bospaden moet u schuin 
rechts aanhouden.

• Vervolgens gaat u op het kruisende pad 
linksaf.

6  Sterrebos
• Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf 

en direct weer linksaf.
• U komt door een greppel en volgt het pad 

dat door het bos slingert.
• U komt ter hoogte van een parkeerplaats 

op een asfaltweg uit waar u rechtsaf 
gaat.

7  Kasteeltje in het water
• Meteen na de sloot neemt u rechtsaf het 

linker schouwpad van de gekanaliseerde 
Steenbergerloop.

• Neem daarna het eerste pad links.
• Vlak voor de voormalige gaslocatie wordt 

het pad een asfaltweg.
• In de scherpe bocht van de weg naar 

links moet u rechtsaf.

8  Natte voeten op De Weehorst
• U gaat de brug over het Peizerdiep over 

en passeert boerderij De Weehorst.

9  Over de Peizer dijken
• Ga op de T-kruising linksaf, 

Scharenhulsedijk.
• Bij de tweede weg gaat u rechtsaf, Oude 

Paardendijk.
• Op de volgende kruising slaat u rechtsaf, 

Langbroek.
• Ga vervolgens op de volgende kruising 

linksaf, Vossegatsweg.

10  Oude Velddijk
• Na een bocht naar rechts neemt u het 

fietspad naar links en gaat via een 
tunneltje onder de weg door.

• Na het tunneltje vervolgt u de route over 
de Oude Velddijk. 

11  Zuurseweg
• Na huisnummer 29 gaat u rechtsaf de 

Zuurseweg op.
• U neemt de tweede straat linksaf, 

Kerkstraat.

12  De Heren van Peize
• Bij de kerk gaat u rechtsaf de 

Hoofdstraat in.
• Als u vanaf startpunt Café Ensing vertrekt 

loopt u langs de kerk en gaat u rechtdoor op 
de Hoofdstraat.

• Neem de tweede straat links, Esweg.
• Vervolgens neemt u rechtsaf de 

Boerakkerweg.

13  Bosplan
• Tegenover huisnummer 5 neemt u 

rechtsaf het zandpad.
• U passeert een hek en volgt het pad 

langs de sportvelden.
• Vervolgens houdt u rechts aan loopt door 

tot het volgende hek.
• U gaat door dit hek en loopt rechtdoor.

14  Langs de heemtuin
• Hou op de splitsing rechts aan en volg 

het pad.
• Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf.
• Vervolgens slaat u linksaf. Negeer daarbij 

het pad dat schuin linksaf gaat. 
• Op de splitsing van paden houdt u rechts 

aan. 
• Bij de asfaltweg aangekomen gaat u 

rechtsaf.

15  De Pol
• Op de kruising gaat u linksaf de weg      

De Pol op. 

16  Het Diakonie-Armhuis op De Pol
• Volgt De Pol tot de tweede weg naar 

rechts, Oostingslaan. Hier gaat u 
rechtsaf.

17  Veenskampen
• Na 900 meter loopt u met de bocht mee 

naar rechts.
• U neemt linksaf het fietspad richting de 

rotonde.
• Steek bij de rotonde de doorgaande weg 

over en ga linksaf het fietspad op richting 
Assen.

18  De Grote Masloot, een nieuwkomer  
 in Peize

• Neem het korte smalle straatje rechtsaf 
en vervolg daarna de asfaltweg. U bent 
terug op de Oostingslaan. 

• U passeert de Grote Masloot en komt bij 
een dwarsweg uit.

19  De Postema-woningen aan 
 de Boerlaan

• Steek deze weg over, Boerlaan. U gaat 
rechtdoor over het rechter schouwpad 
langs de sloot.

• Waar de sloot een zandweg kruist, gaat u 
rechtsaf.

20  Terug in Altena
• De zandweg komt op de Altenaweg uit. 

Hier gaat u linksaf.
• Volg de Altenaweg tot u bij het startpunt 

terug bent.


