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Knapzakroute 
Roderwolde-
Foxwolde K24
De nummers op de kaart corresponderen met 
de routebeschrijving. De rode stippen (met 
nummer) geven achtergrondinformatie in 
de pdf.

Startpunten
Café Scheepstra, 
Roderwolderweg 21, 9314 TB Foxwolde
Punt 1 in de route.

Café Het Rode Hert,
Hoofdstraat 32, 9315 PB Roderwolde,
Punt 6 in de route.

Lengte route: 15,5 km
In tweeën te splitsen:
• Zuidelijke lus van 1-6. Vanaf punt 6 linksaf 

naar 13-18 (10 km).
• Noordelijke lus 6-13. Bij punt 13 terug         

naar 6 (7,5 km).

Begaanbaarheid paden  
Redelijk te belopen in alle jaargetijden. In De 
Kleibosch wordt een groot deel van het jaar 
waterdicht schoeisel aangeraden.

Honden  
Honden aangelijnd toegestaan.

1  Het wold van Fokko
• Vanaf Café Scheepstra gaat u linksaf.
• Op de kruising gaat u links.

2  Door De Kleibosch
• Bij de bocht naar rechts neemt u linksaf 

de onverharde weg.

3  Kloostermoppen uit De Kleibosch
• Aan het eind van het bos aan uw 

rechterhand gaat u rechtsaf het pad op.
• Het pad maakt een scherpe bocht naar 

links. 



4  Polder Zuidermaden
• Vlak voordat het pad weer naar links 

gaat, slaat u bij een paaltje met een 
paarse kop rechtsaf. 

• Volg de paaltjes met paarse kop tot 
aan de molen in Roderwolde. 

• Het pad brengt u eerst door een stukje 
bos en daarna over grasland naar een 
grasdijk.

5  Langs de Schipsloot
• Blijf de grasdijk volgen als die ter 

hoogte van een bankje naar links gaat. 
U loopt richting de molen van 
Roderwolde.

6  Olie- en korenmolen Woldzigt
• U komt door een klaphek en gaat op de 

verharde weg rechtsaf.
• Waar de weg een bocht naar links 

maakt, loopt u rechtdoor, 
Roderwolderdijk.

• Blijf de Roderwolderdijk volgen als die 
een bocht naar links maakt. Negeer 
daar het fietspad naar rechts.

7  Met uitzicht op de Martinitoren
• Als het weggetje een bocht naar rechts 

maakt, loopt u schuin naar links een 
grasdijk op.

8  De arme luyden op de terpjes
• U blijft de grasdijk volgen, ook als de 

dijk enkele keren een bocht naar links 
gevolgd door een bocht naar rechts 
maakt.

• Als de grasdijk een pad kruist, gaat u 
linksaf het pad op. Het pad gaat over in 
een asfaltweggetje.

9  Boomstronken van 8000 jaar oud
• Sla op de T-splitsing rechtsaf, Hooiweg.
• Ga even verderop rechtsaf en loop via 

een parkeerterreintje de grasdijk op. 
• Bovenaan de grasdijk gaat u links en 

loopt u langs het Oerwold monument.
• Steek de Hooiweg over en ga op het 

fietspad linksaf.
• Ga meteen daarna rechtsaf het 

halfverharde pad op, Sandebuur.

10  Verdwenen poldermolens
• Ter hoogte van het gemaal Sandebuur 

gaat u rechtsaf door een hek en loopt u 
verder over een grasdijk.

11   Heerlijke visrechten op het 
 Leekstermeer

• Bij het Leekstermeer wordt het 
graspad even wat smaller, waarna het 
verderop weer overgaat in een grasdijk.

12  De ‘hekkeburen’ van Sandebuur
• Na ongeveer 500 meter maakt de 

grasdijk een bocht naar rechts. Verlaat 
hier de dijk en ga linksaf een zandpad 
op.

• Ga op de T-splitsing rechtsaf. Het 
halfverharde pad gaat over in een 
asfaltweg.

• Aan het eind van de weg gaat u linksaf 
en direct weer rechtsaf.

13  Foxwolde
• Vervolgens neemt u op de driesprong 

de betonweg rechtsaf.
• U passeert het plaatsnaambord 

Foxwolde.

14   Het project Rodervaart
• Aan het einde van de weg gaat u 

rechtdoor via een bruggetje de 
Rodervaart over.

• Vervolg uw weg over het fietspad.

15  Goltbooren
• Na het einde van het fietspad en een 

bocht naar links houdt u bij de ANWB-
paddenstoel links aan, richting 
Leutingewolde.

16   De Ring van Leutingewolde
• Op de driesprong neemt u linksaf De 

Ring richting Roden.
• Op de volgende driesprong gaat u weer 

linksaf de Damweg op.
• U gaat de Rodervaart weer over en 

volgt uw weg rechtdoor, de 
Haarveense Dijk.

17   De tol betalen in Foxwolde
• Op de volgende kruising gaat u linksaf 

richting Foxwolde.

18  Terug in Foxwolde
• De weg maakt een haakse bocht naar 

rechts en meteen daarna gaat u linksaf 
richting Roderwolde.

• Na zo’n 100 meter bent u terug bij Café 
Scheepstra.


