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1  Brink Gasteren

• U start op de Brink van Gasteren bij het 
restaurant. Ga daar richting Loon en neem 
de eerste weg links (De Hoek). 

•  U volgt deze weg tot de driesprong. Ga 
hier rechtsaf.

•  Aan het einde van de weg volgt u het 
fietspad.

2  Hoog en droog op de Zuidesch
• Waar het fietspad naar rechts gaat, neemt 

u de meest naar links lopende zandweg 
langs de akker.

•  Neem het eerste pad rechtsaf en 
vervolgens gaat u op de verharde weg 
opnieuw rechts.

•  Neem het eerste paadje links langs de 
boswal en sla aan het eind linksaf.

Knapzakroute 
Gasteren K1

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

Startpunt 
Pannenkoekboerderij Brinkzicht
Brink 1, 9466 PE Gasteren.

Lengte route 17,5 km
In twee delen te splitsen: 
• 1-9 (7,5 km) 
• 9-21 (10 km)

Begaanbaarheid 
Redelijk te belopen; in natte jaargetijden is het 
pad door De Heest (tussen 12-13) nat en 
modderig.

Honden
Honden zijn niet toegestaan in het 
natuurgebied De Heest (10-13) en ook niet in 
de Gasterse Duinen (18-21) vanwege de 
schapen en runderen.



3  Veroverd op de heide
• Neem op de zandweg het eerste pad 

rechts.
•  Op het fietspad aangekomen gaat u 

even rechtdoor.
•  Steek na ong. 75 meter de straat over 

en ga het gravelpad op.

4  Bruggetje over Anloërdiepje
•  Neem na het eerste grasland aan de 

rechterkant het smalle paadje door de 
boomsingel. 

• Later volgt u het pad door het grasland 
en een boomsingel.

•  Aan het eind linksaf. Hierna eerste pad 
(bij steen van Lanjouw) linksaf.

5  Steen markeert oude grenzen
• Aan het eind van dit zandpad gaat u 

linksaf. 
•  Zo’n 100 meter na een scherpe bocht 

naar rechts neemt u links het graspad 
dat door de wal voert richting het 
Anlooër Diepje.

•  U gaat het bruggetje over en aan het 
eind rechtsaf. 

6  In de Burgvallen bloeien 
 de orchideeën

•  Aan het eind van dit pad gaat u linksaf. 
Eerst is het een zandpad en later een 
pad door grasland.

7  Nieuwlanden
• U komt uit op een (bijna) viersprong. Ga 

hier linksaf.
•  U blijft dit doorgaande pad volgen. 
•  Op de splitsing houdt u rechts aan. Ook 

de volgende splitsing rechts 
aanhouden over het heideveld.

8  Prachtig heideveld
• Op viersprong rechtdoor. 
• Het pad eindigt voor een fietspad. 
• Ga hier linksaf en later op de asfaltweg 

rechtdoor en u komt terug op de brink.

9  Brink van Gasteren
• Op de Brink gaat u richting Loon 
• Direct na Brink 12 rechtsaf.
•  Aan het einde van dit pad gaat u linksaf 

langs de dorpsrand.
•  Neem de eerste weg rechts en ga na 

zo’n 100 meter linksaf.

10  Met paard en wagen door 
 het water

• Bij de tweede bocht naar rechts verlaat 
u de zandweg en neemt u het smalle 
pad naar links.

•  Let op. Natuurgebied De Heest, waar het 
pad naar links u naartoe brengt, is 
verboden voor honden. Met uw hond gaat 
u hier dan ook niet langs, maar volgt u 
het pad tot punt 13 in de route.

•  U komt uit op het rijwielpad van de 
weg Gasteren–Loon. U gaat rechtsaf 
en passeert het Gasterensche Diep.

•  U neemt de eerste zandweg naar 
rechts. Het pad maakt een bocht naar 
rechts en kort daarna naar links. 

11  Nieuwe natuur in De Heest
•  Op de T-kruising met een asfalt-

weggetje gaat u rechtsaf.
•  Via het wildrooster komt u in De Heest. 

De asfaltweg wordt een graspad, dat u 
volgt tot aan het open veld met een 
bomenrij rechts.

12  Bomenrij
• Bij de bomenrij gaat u naar rechts en 

aan het eind ervan gaat u links naar 
een volgende bomenrij. Volg deze tot 
aan het einde.

•  U loopt rechtdoor het weiland in 
richting boswal. U volgt de boswal en 
aan het eind gaat u bij het hek rechts.

•  U verlaat De Heest via een houten brug 
en gaat op het zandpad naar links.

13  Dwars door de rug van Tynaarlo
•  Na zo’n 100 meter gaat u rechtdoor 

over het smalle bospad dat u verderop 
vlak langs het stroomdal voert.

•  Dit pad blijft u volgen. Na een vlonder 
steekt u door een aarden wal en na 
weer over een vlonder gelopen te zijn, 
komt u bij een stuk groenland aan de 
rechterkant.

14  Melkerspad
• Neem hier het smalle pad over dit 

groenland en ga daarna linksaf over 
het smalle paadje.

15  De oude en nieuwe molen 
 van Oudemolen

• U steekt de verharde weg over en gaat 
de zandweg in.

16  Grafheuvels
•  Vervolgens neemt u het eerste pad 

links en aan uw linkerhand ziet een 
paar grafheuvels. U blijft het beekdal 
volgen.

•  Dit pad eindigt bij een bosje. Vlak voor 
dit bosje steekt u het heideveldje over.

•  Aan de overkant gaat u linksaf en aan 
het eind van het pad weer rechts langs 
een bomenrij en gaat uiteindelijk over 
een vlonder. 

17  Beroemde namen in het Drentse 
 landschap

• Hierna links af waarna u op een  
viersprong van bospaadjes komt.

•  Ga hier linksaf. Op volgende viersprong 
– nog net voor het bruggetje – rechtsaf 
en na zo’n veertig meter weer rechts.

•  U volgt nu het zandpad met 
naastliggend fietspad en loopt nu langs 
het landgoed Schipborg.

18  Bord Gasterse Duinen
• Ga hier naar rechts langs het natuur-

terrein en bij een breder pad linksaf via 
het wildrooster het terrein op. 

• Let op. De Gasterse Duinen zijn verboden 
voor honden. Met uw hond blijft u het 
zandpad met naastliggend fietspad 
volgen tot punt1 in de route.

19  Oude verkeersweg door de 
 Gasterse Duinen

•  Na zo’n 100 meter verlaat u het brede 
pad. U houdt hier rechts het paadje aan 
dat over het veld loopt.

20  Achterste veen zorgde voor 
 warmte in het dorp

• Het pad brengt u op een duin. Hier 
slaat u het paadje rechts in.

•  Het paadje komt via het rooster uit op 
een parkeerplaats. Hou hier links aan 
en ga richting hunebed.

•  U gaat weer het rooster over. Hou 
daarna rechts aan. U bent terug in de 
Gasterse Duinen waar u rechtsaf gaat 
naar het hunebed D10.

•  Bij het hunebed gaat u rechtdoor en 
volgt het bospaadje.

21  Extra stukje Gasterse Duinen
• Via het rooster verlaat u de Gasterse 

Duinen en gaat u rechtsaf. 
•  Direct hierna linksaf het smalle paadje 

over de heide nemen.
•  Op het kruispunt van smalle 

zandpaadje rechtsaf. Het pad eindigt 
voor een fietspad. 

•  Ga hier linksaf en later op de asfaltweg 
rechtdoor en u komt weer terug op de 
brink.


