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Knapzakroute 
Elp K5
De nummers op de kaart corresponderen 
met de routebeschrijving. De rode stippen 
(met nummer) geven achtergrondinformatie 
in de pdf.

Startpunt
Hotel De Koekoekshof, 
Hoofdstraat 1, 9442 PA Elp 

Lengte route: 15 km

Afkorting
KP = Knooppunt

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden.

Honden  
Grotendeels toegestaan, mits aangelijnd. Alleen 
niet toegestaan op het Elper Westerveld 
vanwege de schapen en runderen.

1  Start
• Vanuit De Koekoekshof (KP66) steekt u de 

Hoofdstraat schuin over en gaat de 
Westerborkerstraat in.

• Neem op de Westerborkerstraat de eerste 
weg rechts (KP55), de Hogebrinksweg.

• De Hogebrinksweg volgend loopt u met een 
bocht om de ijsbaan van het dorp heen (naar 
KP97).

2  Houtwallen tegen wind en wild
• Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf de 

Spankampen op.

3  Eendracht maakt macht
• Aan het eind van de weg gaat u rechtsaf. De 

Zwiggelterweg brengt u een eindje terug 
richting het dorp.

• Vlak na het plaatsnaambord Elp neemt u het 
zandpad linksaf.



4  Elp uit de kunst
• Aan het eind van het pad gaat u linksaf 

de verharde weg op. Dit is de 
Smalbroeksweg.

5  Afzakken over het Elper Westerveld
• Na zo’n 500 meter komt u via het rooster 

naast het hek links van de weg op het 
Elper Westerveld. Het pad brengt u 
schuin het veld over.

• Let op: het Elper Westerveld is verboden 
voor honden. Als u met een hond loopt, gaat 
u op de weg rechtdoor en aan het eind van 
de weg rechtsaf de Westerbroeken op.

• Als het pad bij de bomen (KP08) is, houdt 
u rechts aan.

6  Waterscheiding Westerbroeken
• Het pad brengt u naar de verharde weg, 

de Westerbroeken. Daar gaat u rechtsaf 
(richting KP07).

7  Cultuur die er mocht zijn
• Neem vervolgens de tweede weg rechts. 

Dit is de Oelmersweg.

8  Weinig goeds te melden over de 
 Oelmers

• Ga na huisnummer 6 linksaf het zandpad 
op.

9  Langs een veentje
• Bij het begin van het bos gaat u 

rechtdoor.
• Bij het eerste bospad gaat u rechtsaf.

10  Veentjes in het bos
• Neem het eerste pad linksaf.
•  Op viersprong rechtdoor.

11  Langs zandverstuiving
• Direct na bocht rechtsaf over een smal 

paadje.
•  Op driesprong rechtdoor.
•  Aan het eind van het pad linksaf langs 

een zandverstuiving. Loop door tot 
verharde weg.

12  Blankeveen
• Op de verharde weg gaat u een klein 

stukje rechtsaf. Al na zo’n 50 meter slaat 
u linksaf een bospad in. Het pad brengt u 
tussen het Blankeveen en het Witte Veen 
door.

• Ga daarna op het pad rechtdoor.
• Op de kruising van paden gaat u rechtsaf. 

Dit pad wordt later een keienpad en het 
laatste stuk een asfaltweg. U komt uit bij 
de doorgaande weg (Schoonloo – Elp).

13  Dassen onderweg
• Steek de doorgaande weg over. Na zo’n 

100 meter gaat deze weg over in een 
asfaltweg.

• De asfaltweg brengt u langs het Zwatte 
Water.

14  Staat het er echt: Zwatte Water?
• Blijf de asfaltweg volgen tot de 

parkeerplaats. Hier neemt u linksaf het 
pad langs het heideveld.

• Ga aan het eind van dit pad rechtsaf.
• Vervolgens gaat u op de verharde weg 

weer rechtsaf.

15  Elzen langs de Stroetma
• Na zo’n 100 meter gaat u door het 

ijzeren hek rechtdoor (denk eraan het hek 
weer te sluiten).

• U volgt dit pad rechtdoor.

16  De Koekoek van het Heerenveldje
• Vóór de brug met grote kei gaat u 

rechtsaf.

17  Langs beekdal
• Aan het eind van het pad gaat u door het 

hek en daarna linksaf.
• Bij de volgende driesprong gaat u weer 

linksaf. Dit pad blijft u tot aan de 
verharde weg volgen.

18  Oosterlangen
• Loop bij de verharde weg aangekomen 

rechtdoor. U loopt nu op de 
Oosterlangen.

19  Op de rand van Oosteresch en 
 Oosterma

• Voorbij de bocht kruist de Oosterlangen 
een zandweg. Neem daar linksaf de 
zandweg.

• De zandweg komt uit op een verharde 
weg (KP96). Ga daar rechtsaf. De 
Egbertsweg brengt u terug naar de 
bebouwde kom van Elp (ook KP66 brengt 
u terug bij de start).

• Steek de doorgaande weg over.
• Ga aan het eind van de Schoolweg 

rechtsaf.
• Vervolgens linksaf en na zo’n 200 meter 

bent u weer terug bij het startpunt.


