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Knapzakroute 
Lhee-Lheebroek
K11
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Hotel-Restaurant De Börken
Lhee 76, 7991 PJ Lhee

Startpunt Camping De Meistershof
Lheebroek 33, 7991 PM Lheebroek

Lengte route 19 km
In twee delen te splitsen: 
• Lhee 1-13 en van 26-1 (11,5 km).
• Lheebroek 22-25 en van 14-22 (7,5 km).

Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. 

Honden
Honden toegestaan mits aangelijnd.

1  School van Lhee
• Vanuit Hotel De Börken gaat u rechtsaf.
• Op de driesprong rechts aanhouden. 
• Vervolgens gaat u op de driesprong 

opnieuw rechtsaf richting Astron.

2  Over de wallen van de 
 Zuid Lheederesch

• Op de eerstvolgende kruising gaat u linksaf 
(Lhee 83 t/m 88).

• Neem vervolgens de eerste weg rechts die 
u terugbrengt naar de asfaltweg waar u 
linksaf gaat.

• Bij paddenstoel 21379 rechtsaf, Bosrand.
• Vervolgens neemt u het eerste pad links.



3  Oude akkers op de heide
• Aan het eind van dit pad krijgt u 

midgetgolfbaan/bospub De Boerdennen 
aan uw rechterhand.

• Nog voor de vóór de bocht naar rechts, 
slaat u linksaf een smal pad het bos in.

• Op Y-splitsing bij het bordje 
“Boerdennen” gaat u rechtdoor en direct 
op de volgende Y-splitsing links 
aanhouden.

4  Langs open stuk in het bos
• Bij het grasveld rechtdoor blijven lopen. 

Ook bij de zandberg waar u even later 
langs loopt.

• Einde pad rechtsaf en viersprong linksaf.

5  Veentjes op de heide
• Aan het eind komt u voor de 

“Dwingeloosche Heide” uit. Hier gaat u 
linksaf en komt zo langs de 
radiotelescoop.

• Bij de radiotelescoop blijft u rechtdoor 
lopen.

• Op de kruising van paden en wegen bij 
paddenstoel 21275 neemt u het 
betonnen fietspad rechtsaf.

6  Grafheuvels bij het Smitsveen
• Aan het eind van de jeneverbessen aan 

uw linkerhand slaat u linksaf. 
• U betreedt nu het gebied bij het 

Smitsveen.
• Volg het pad om het veentje heen (Nordic 

Walking route). Op de brede zandweg 
gaat u rechtsaf, later wordt dit een 
betonnen voetpad.

7  Bomen op het zand
• Dit voetpad verlaat het fietspad en het 

brede zandpad.
• Op de driesprong gaat u rechtsaf en volgt 

dit pad steeds. U komt weer uit op het 
brede zandpad.

8  Terug op pad tussen bos en hei
• Ga hier rechtsaf.
• Voor het begrazingsgebied gaat u linksaf 

door het klaphek. Op viersprong rechtsaf 
en dit pad blijven volgen

9  Verder over het Lheederzand
• Op viersprong slaat u linksaf tussen de 

bosnummers 27 en 40.

10  Onverwachte weitjes in het bos
• Aan het eind van het pad verlaat u via 

een klaphek het natuurterrein en gaat u 
linksaf.

• Direct na het volgende klaphek gaat u 
rechtsaf een smal pad in. U houdt rechts 
aan en volgt dit kronkelende pad tot u bij 
een parkeerplaats uitkomt. 

11  Parkeerplaats
• Hier gaat u rechtsaf en steekt de 

doorgaande weg over en neemt het 
bospad aan de andere kant van de weg. U 
neemt vervolgens het eerste (kronkel)
pad rechtsaf.

12  Gedenksteen voor de boswachter
• Aan het eind van dit paadje gaat u bij de 

brede zandweg linksaf. (Voor een bezoek 
aan het monument gaat u hier ongeveer 
100 meter naar rechts).

13  Modderveen
• Aan het einde van de zandweg slaat u 

rechtsaf. 

14  Naar plas Schurenberg
• Neem daarna het eerste pad rechts 

tussen de percelen 61 en 62.
• U neemt het eerste paadje links. Aan het 

einde gaat u een trap op.

15  Water in de Schurenberg
• Na de trap rechtsaf en blijf dit pad voor 

ongeveer driekwart van de omtrek van de 
plas volgen. Na de sloot aan uw 
linkerhand - dit is de voormalige vangarm 
van de eendenkooi - houdt u rechts aan.

• Op de volgende kruising slaat u linksaf. 

16  Een poort naar het zuiden
• Aan het eind van de open ruimte gaat u 

rechtsaf (ruiterpad) en volgt het pad.
• Aan het eind van dit ruiterpad bij het ven 

slaat u op de driesprong linksaf.
• Dit smalle pad volgen tot aan het 

fietspad.

• Steek het fietspad over en ga op de 
naastliggende zandweg linksaf.

17  Langs een groot heideterrein
• Vervolgens gaat u het eerste pad 

rechtsaf. Neem het eerste paadje linksaf.
• U komt uit op een bredere zandweg. Hier 

slaat u linksaf.

18  Schijn bedriegt op het 
 Lheebroekerzand

• Zodra u rechts de eerste jeneverbes-
struwelen ziet, houdt u na perceel 86 (en 
voor het bankje) op de viersprong rechts 
aan.

• Op de driesprong houdt u bij het bankje 
rechts aan vóór het perceel 91. Dit pad 
blijft u volgen. 

19  Heide en jeneverbesstruwelen
• Neem bij de bosrand aan het eind van het 

heideveld het paadje linksaf langs het 
heide/jeneverbessenveld.

• Aan het eind van dit paadje slaat u linksaf 
en volgt u het fietspad een stukje.

• Na zo’n 200 meter neemt u voor de 
verkeersborden rechtsaf de zandweg.

20  Steen met herinneringen
• U blijft de zandweg met een bocht naar 

links volgen en passeert een terrein met 
een groepsaccommodatie.

• Het pad gaat later met een bocht naar 
rechts het bos in.

• Het pad komt langs een akker. U blijft het 
pad volgen tot aan de klinkerweg.

21  Net als in het oude Egypte
• Op de klinkerweg slaat u linksaf in de 

richting van camping De Meistershof.

22  Over de camping
• Bij de ingang van De Meistershof loopt u 

langs de slagboom de camping op. Wie 
een Knapzakroute loopt, mag van de 
eigenaar van De Meistershof over het 
terrein lopen. Volg de pijlen van de 
Knapzakroute over de camping.

• Achterop de camping wijst de pijl u 
rechtsaf.

23  Wonen buiten het dorp
• Aan het einde van het wandelpad komt u 

op een geasfalteerde weg uit. Ga daar 
linksaf.

• Bij het bos aangekomen neemt u het 
eerste pad links. Het pad gaat over in een 
graspad, u gaat rechtdoor.

• Vlak voor het einde van het pad gaat u 
rechtsaf een smal paadje in. U blijft 
steeds de bosrand volgen.

24  Op de grens van bos- en bouwland
• Aan het einde gaat u rechtsaf over 

fietspad of zandweg.
• Vervolgens neemt u het eerste pad links 

tussen de percelen 74 en 75.

25  Oude zandpad naar Lhee
• Aan het eind van de pad neemt u het 

fietspad rechtsaf. (U passeert de punten 
14 en 13 van de route).

• Volg het verharde fietspad of het 
zandpad ernaast tot paddenstoel 
21272/001 en blijf ook daarna het 
fietspad volgen.

• De verharde weg steekt u over.

26  Over de Oosteresch
• Ga vervolgens het eerste pad links in. Dit 

pad volgt de rand van de Oosteresch van 
Lhee. Volg het pad tot aan de weilandjes.

• Bij de weilandjes aangekomen slaat u 
linksaf bij een paaltje met een geel 
schildje. Het pad komt uit bij een half 
verhard fietspaadje. Hou daar rechts aan.

27  Spieker
• Blijf het fietspaadje volgen tot 

paddenstoel 21267. Daar gaat u rechtsaf 
richting Lhee.

• Voor een bezoek aan de Spieker gaat u 
hier even linksaf en dan direct rechtsaf 
naar een smal paadje.

• Steek de weg over en volg het gravel-pad 
over de Brink.

• Loop rechtdoor richting De Börken en u 
bent terug bij het startpunt.


