Knapzakroute
Eext-Anloo
K53
De nummers op de kaart corresponderen met
de routebeschrijving. De rode stippen (met
nummer) geven achtergrondinformatie in
de pdf.
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Startpunten
Eetcafé Homan
Hoofdstraat 12, 9463 PC Eext
(punt 1 in de route)
Toegangspoort Homanshof
Lunsenhof 20, 9467 PM Anloo
(punt 13 in de route).

Lengte route 16,5 km
Op te splitsen in twee lussen:
• Eext (9 km) van 7 rechtstreeks naar 17 te
lopen.
• Anloo (9 km) van 13-17 en volgens naar
7-13.
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Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.
Sommige paden kunnen modderig zijn.
Honden
Honden toegestaan, mits aangelijnd.

1
1 Start

• Vanaf het startpunt rechtsaf richting
Eexterveen (is Hoofdstraat). Op driesprong rechts aanhouden. Op kruising
rechtdoor (Hoofdstraat).
• Vlak voor de oude schaapskooi bij
huisnummer 35 gaat u rechtsaf de
Brinkstraat in.
• Op het kruispunt slaat u linksaf en kort
daarna moet u weer links. Deze asfaltweg
gaat over in een klinkerweg.
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2 IJsbaan

• Voorbij de ijsbaan wordt de weg
onverhard. Op de viersprong blijft u
rechtdoor lopen.
• Aan het eind gaat u op de verharde
weg rechtsaf.
• U komt uit op een doorgaande weg
waar u linksaf slaat.

3 Drie hunebedden onderweg

• Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf
richting hunebed.
• U loopt om hunebed D13 heen en komt
op een klinkerweg uit waar u rechtdoor
gaat.
• Aan het eind van de weg gaat u
rechtsaf.

4 Hunebed D12

• Op de kruising gaat u linksaf het
onverharde pad op.
• Aan het eind gaat u linksaf over de
akkers.
• Als u in de eerste bocht even rechtdoor
loopt, bent u zo bij hunebed D12.
• U blijft de zandweg volgen tot een
verharde weg.

5 Op de grens van es en veld

• Op de verharde weg gaat u rechtsaf.
• Direct na de bocht neemt u linksaf een
onverharde weg.
• Volg deze bochtige zandweg tot u op
een klinkerweg uitkomt.
• Op de klinkerweg gaat u linksaf.

6 De bossen van de familie Everts

• Net vóór het eind van de klinkerweg
gaat u linksaf richting Anderen.
• Na ongeveer 300 meter gaat u rechtsaf
langs een afsluitbalk het bos in.
• Blijf dit pad volgen. Negeer de zijpaden.
• Op de viersprong, bij een dicht
dennenbos voor u, gaat u rechtsaf.

7 Kruisingen

• Loop op de kruising rechtdoor.
• Neem daarna het eerste pad links.
• Op de volgende twee kruisingen blijft u
steeds rechtdoor lopen.

8 Bijzondere bomen in Pinetum
Ter Borgh

• Na een bocht naar rechts vindt u aan
de linkerkant van het pad een ingang
van het Pinetum.
• Dit terrein is vrij toegankelijk. Het is een
bezoekje meer dan waard.
• Vervolg de route rechtdoor.

9 Begraafplaats in het bos

• Bij het veentje gaat u rechtdoor en
volgt het pad.
• Voor een bezoek aan hunebed D11 gaat
u vóór het veentje even rechtsaf.
• Als u het veentje voorbij bent, is er aan de
rechterkant de privébegraafplaats van de
familie Everts.
• Negeer de zijpaden en ga op de
driesprong schuin naar links.

10 Rotsloot

• Verderop maakt het pad een bocht
naar links, blijf het volgen tot aan de
doorgaande weg.
• Op de doorgaande weg gaat u linksaf.
• Na ongeveer 200 meter gaat u
rechtsaf.

11 Langs het Anlooërdiepje

• In de tweede scherpe bocht verlaat u
het pad en gaat u linksaf bij een paaltje
met blauwe kop.
• U volgt het pad door het weiland. Een
bruggetje brengt u naar de overkant
van het Anloërdiepje.
• U komt op een brede zandweg uit waar
u rechtsaf slaat.
• Neem hierna het eerste pad rechts.
• Het pad komt op een fietspad uit.

12 Bruggetje Anlooërdiep

• Waar de betonverharding van het
fietspad weer begint, steekt u de
doorgaande weg over en gaat u het
pad in.
• Ga na ongeveer 70 meter rechtsaf. U
loopt door een weiland en komt over
een bruggetje. Ga daarna rechtdoor.
• U verlaat het weiland door een klaphek
en gaat op het brede zandpad linksaf.
• U volgt dit pad tot de kerk van Anloo.

13 Magnuskerk

• Bij de kerk gaat u linksaf en direct
daarna rechtsaf. U loopt om de kerk
heen naar de Kerkbrink.
• Steek de straat recht over. U loopt
langs een restaurant.
• Op de driesprong gaat u linksaf,
Anderseweg.

14 De Kerkweg over de Zuidesch

• Na ongeveer 100 meter gaat u linksaf
richting Eext.
• Bij het bos aangekomen gaat u
rechtsaf langs de bosrand.
• Aan het eind van de akker loopt u via
een klein pad rechtdoor het bos in.
• Op de volgende kruising gaat u linksaf.

15 Oude bosjes tussen es en veld

• U steekt het fietspaadje en de
zandweg over en gaat langs een
afsluitbalk rechtdoor.
• Aan het eind van dit pad gaat u
rechtsaf.
• Bij het veerooster blijft u rechtdoor
lopen.
• Als u bij het heideveld aankomt, loopt u
linksaf een smal paadje op.
• Volg dit kronkelende pad langs het
heideveld.

16 De aangeklede natuur van
Dirk Everhard Everts

• U verlaat het heideveld door het
klaphek. Hier gaat u rechtsaf.

17 Het oorlogsmonument bij
het onderduikershol

• Vlak vóór het verzetsmonument gaat u
linksaf.
• Op de volgende kruising moet u
rechtdoor.
• Waar het pad naar links buigt, gaat u
rechtsaf een klein paadje in.

18 Galg bij het Galgwanderveen

• Na enkele heuveltjes komt u op een
breder zandpad bij het
Galgwanderveen uit. Op dit zandpad
gaat u linksaf en direct weer rechtsaf.

19 Het Drewelik op het veld

• Even later komt u langs een akker in
het bos. Dit is de kampontginning
Drewelik.
• Blijf dit pad volgen tot u bij een brede
zandweg komt waar u rechtsaf gaat.

20 Haverlanden

• Aan het eind van het zandpad slaat u
rechtsaf.
• Op driesprong bij richtingaanwijzer
bent u weer bij het startpunt.

