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Knapzakroute 
Anderen
K57
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunt
Parkeerplaats Hagenbrink Staatsbosbeheer, 
begin Anlooërweg, Anderen.

Lengte route 19 km
Op te splitsen in twee lussen: 
• Noordelijke lus (8 km) door van 1 naar 5 en 

daarna naar 14 te lopen. 
• Zuidelijke lus (11 km) van 5-14 en vervolgens 

terug naar 5 te gaan.

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 
De paden bij het Andersche Diep en bij het 
Scheebroekenloopje kunnen modderig zijn. 
Er lopen koeien/paarden op het Eexterveld.

Honden  
Honden niet toegestaan op het Eexterveld 
(punt 2-3). Rest van de route zijn honden 
aangelijnd toegestaan.

1  Een nachtje op de Noordesch 
• Vanaf de parkeerplaats Hagenbrink gaat u 

rechtsaf het half-verharde pad op.
• Bij een paal met bruine kop neemt u 

rechtsaf het pad langs de boomsingel.
• Blijf na het bruggetje het pad volgen.
• U komt op een breder pad uit waar u 

rechtsaf slaat.

2  Het Scheebroekenloopje
• Ongeveer 100 meter vóór het eind van 

het pad gaat u linksaf richting houten hek.
• Vóór het hek gaat u rechtsaf langs het 

weiland.



• Een bruggetje brengt u over het 
Scheebroekenloopje.

• Aan het eind van het pad gaat u 
rechtsaf.

• Let op: het Eexterveld is verboden voor 
honden. Als u met de hond loopt, gaat u 
op de verharde weg rechtsaf. Aan het eind 
gaat u weer rechtsaf. Vanaf hier pakt u de 
route bij punt 4 op.

• U steekt de straat over en gaat door 
het klaphek. Vanaf hier volgt u de route 
met palen met een bruine kop.

• Het gemaaide pad gaat schuin naar 
links en verderop tussen de bomen 
door.

3  Restanten van het oude Eexterveld
• Bij het bosje aan uw linkerhand, waar 

de paaltjesroute het doorgaande pad 
verlaat, loopt u op het zandpad 
rechtdoor.

• Verderop gaat u over een afsluitbalk en 
passeert u een rooster.

• Het pad komt bij een klinkerweg uit. Ga 
hier rechtsaf en volg de straat tot aan 
de brink van Anderen, ’t Loeg.

4  Hagenend
• Op de brink gaat u linksaf richting 

Rolde.

5  De Eenheid in Anderen
• Op de driesprong bij het bordje Van der 

Muyzenbergpad blijft u rechtdoor 
lopen tot het plaatsnaambord Anderen.

6  Stopplaats Anderen Noord-Ooster 
 Lokaal Spoorweg

• Sla bij het plaatsnaambord linksaf. Dit 
is een voetpad over de voormalige 
spoorbaan.

• Bij de snelweg gaat u door de 
voetgangerstunnel. Aan de overkant 
gaat u rechtsaf.

7  De Andersche tol
• Steek de doorgaande weg en het 

fietspad recht over.
• Waar de verharde weg linksaf het open 

veld op gaat, neemt u bij het 
verbodsbord het onverharde pad 
rechtdoor.

8  Gronings kapitaal op de 
 Drentse heide

• Na ongeveer één kilometer staat aan 
de rechterkant een paaltje met de 
wit-rode sticker van het Pieterpad. Hier 
gaat u rechtsaf.

9  De redding van het Andersche Diep
• Het pad brengt u over enkele 

overstapjes en verderop over het 
bruggetje bij het Andersche Diep.

• Aan de overkant komt u op een pad uit 
waar u rechtsaf gaat.

• Het pad komt bij een sloot uit. Ga hier 
linksaf en direct weer rechtsaf langs de 
sloot.

10  Hongerveld
• Blijf het pad langs de sloot volgen.
• Aan het eind van dit pad gaat u op de 

weg rechtsaf.

11  De Ziel
• Direct na viaduct De Ziel gaat u 

rechtsaf, Dongelsdijk.
• Steek aan het eind van de Dongelsdijk 

het fietspad en de doorgaande weg 
over.

• Na ongeveer 25 meter gaat het pad 
naar links. Blijf dit pad tot een verharde 
weg volgen.

12  Uitzicht op de Rolder toren
• Bij de verharde weg gaat u rechtsaf.
• Na ongeveer 100 meter neemt u bij 

spoorrails in de weg rechtsaf de 
voormalige spoorbaan.

• Voorbij de houten brug neemt u het 
eerste pad links.

• Aan het eind van dit onverharde pad 
gaat u op de asfaltweg rechtdoor.

13  Het Muijzenbergpad
• Vlak vóór het fietspad gaat u nog vóór 

de sloot rechtsaf. Volg het slingerende 
paadje door het bos.

• Aan het eind van het paadje gaat u 
linksaf.

• Vervolgens moet u op het fietspad 
rechtsaf.

• Ga aan het eind  van het fietspad 
rechtsaf.

14  Beelden van het oude boerenleven 
• Na het plaatsnaambord Anderen 

neemt u de eerste weg links, Nijhof.
• Aan het eind van deze weg gaat u 

linksaf.

15  Veenvoort
• Neemt u na de bocht het eerste pad 

links.
• Aan het eind gaat u rechtsaf.
• U komt op een verharde weg uit. Hier 

gaat u rechtdoor.

16  Koelanden
• Na de bocht naar links houdt u op de 

driesprong rechts aan.
• Ga aan het eind van het pad rechtsaf.
• U komt op een verharde weg uit waar u 

rechtsaf gaat.
• Als de weg een bocht naar rechts 

maakt, neemt u linksaf een half-
verhard pad dat u naar het startpunt 
terugbrengt.


