Knapzakroute
WeerdingeValthe K61
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De nummers op de kaart corresponderen met
de routebeschrijving. De rode stippen (met
nummer) geven achtergrondinformatie in
de pdf.
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Startpunten

Snelbuffet Westerhof, Dorpsstraat 53
7814 PT Weerdinge (punt 1 in de route).
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Valthe Parkeerplaats ’t Perron,
7872 PJ Valthe (punt 11 in de route).
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Lengte route: 20 km

In tweeën te splitsen:
• Lus Weerdinge (10,5 kilometer) door van 1
naar 5 te lopen en daar verder naar 15.
• Lus Valthe (11 kilometer) door van 11 naar 15
te lopen en dan via 5.
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Begaanbaarheid paden
Honden

Toegestaan, mits aangelijnd.

1 Start

• Vanaf het startpunt loopt u richting EmmerCompascuum, Buiskoolstraat (later
Emmerhoutstraat).
• Vóór huisnummer 22 neemt u de
halfverharde weg rechtsaf, Gravenveldweg.
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Redelijk te lopen in alle jaargetijden.
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2 Prehistorische boerderijen bij Weerdinge
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• Na huisnummer 29 gaat u linksaf een lang
recht pad op. Dit is de voormalige spoorlijn
van Emmen naar Weerdinge.
• Na de waterpartij aan uw rechterhand gaat
u rechtsaf.
• Blijf dit pad volgen tot aan de doorgaande
weg.
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3 Weerdingerstraat

• Steek de doorgaande weg over en ga op
het fietspad linksaf.
• Na ongeveer 400 meter neemt u rechtsaf
het pad het bos in. Dit is net vóór het
bord bebouwde kom Emmen.
• In het bos neemt u het eerste pad
rechtsaf.
• Vlak vóór het eind van het pad gaat u
linksaf een volgend bospad in.
• Blijf op de twee volgende kruisingen
steeds rechtdoor lopen.

4 Het oude en nieuwe Valtherbos

• U komt op een heideveldje in het bos uit
met drie hunebedden. Hou bij het eerste
hunebed (D40) rechts aan om naar het
tweede hunebed (D39) te lopen. Het
derde hunebed (D38) ligt iets rechts van
het tweede.
• Net na het tweede hunebed gaat u
linksaf naar een breder zandpad waar u
rechtsaf slaat.

5 Water uit het Valtherbos

• Ga op de tweede grote kruising van
paden linksaf. U passeert een
speelweide.
• Op de volgende viersprong gaat u
rechtsaf.
• Aan het eind van het open veld neemt u
een bospad rechtsaf.
• Ga op de kruising rechtdoor.
• Vervolgens moet u op de volgende
kruising rechtsaf.

6 Valtherbos
•
•
•
•

U neemt het tweede pad linksaf.
Na ongeveer 75 meter moet u rechtsaf.
Steek het brede pad recht over.
Ga op de driesprong rechtdoor en daarna
aan het eind van het pad linksaf.

7 Vijfsprong

• Op de vijfsprong neemt u het eerste pad
rechtsaf.
• Nadat u onder de hoogspanningskabels
bent doorgekomen, neemt u het eerste
pad rechtsaf.
• Na ongeveer 100 meter gaat u linksaf.
Steek het fietspad over en loop het kleine
pad in.

8 Het onderduikershol in het bos

• Op de kruising loopt u schuin rechtdoor,
evenals bij de gedenksteen bij het
onderduikershol.
• Op de plaats waar het pad een scherpe
bocht naar links maakt, gaat u rechtsaf
naar het fietspad. Hier gaat u linksaf.
• Links in de bosrand ligt ongeveer 100 meter
vanaf de route hunebed D35.

9 Nieuwe Land

• Bij de paddenstoel loopt u rechtdoor
richting Valthe.
• Ga aan het eind van de weg linksaf.

10 Kerkelijke goederen in Valthe
• Direct hierna gaat u rechtsaf,
Hoofdstraat.

11 Brug door het veen

• U gaat vóór hotel-rest. Schuttershof
rechtsaf de Stationsstraat in.
• U passeert de voormalige halte Valthe.
Na de verharding blijft u de voormalige
spoorlijn volgen.
• Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf.
Het pad brengt u over de Holtesch van
Valthe.

12 De Valther Tweeling

• Ga op de viersprong linksaf. U passeert
de hunebedden D36 en D37. Blijf dit pad
volgen.

13 Kampervenen

• In de tweede bocht, na een open veld aan
uw linkerhand, gaat u linksaf een pad op
dat door een bosje loopt.
• Aan het eind van het pad gaat u rechtsaf
over een zandpad langs de akker.
• U komt op een veldkeienweg uit waar u
linksaf gaat.

14 Kamperesch

• Waar de betonweg overgaat in een
asfaltweg, slaat u rechtsaf.
• Neem hierna het eerste pad linksaf langs
de bosrand.

15 Meerbosch

• Aan het eind van dit pad gaat u op het
fietspad linksaf.
• Bij de paddenstoel gaat u rechtsaf
richting Weerdinge.

16 Het einde van het Weerdinger
Dikbosch

• Aan het eind van het bosje links van u
gaat u linksaf. Het bord doodlopende weg
geldt niet voor u.
• Ongeveer 100 meter vóór het eind van
de weg gaat u linksaf een graspad op.
• Volg na het hek de perceelscheiding.
• In de bocht naar rechts blijft u de
perceelscheiding volgen en passeert u
een tweede hek.
• Als u door het volgende hek gekomen
bent, gaat u op de straat rechtsaf.

17 Holtstraat

• Steek de doorgaande weg over en loop
rechtdoor.
• Ga na ongeveer 40 meter linksaf over
een onverhard pad en ga na het huis
direct rechtsaf.
• Aan het eind steekt u de doorgaande
weg over en gaat op het fietspad linksaf.
• Op de volgende driesprong moet u
rechtsaf, Bergweg.

18 Het echtpaar van Weerdinge

• In de bocht loopt u rechtdoor een weg in
met het bord doodlopende weg.
• Na ongeveer 500 meter neemt u het pad
naar rechts.
• U komt op een verharde weg uit. Ga hier
rechtdoor.

19 De IJsspoorweg naar Roswinkel

• Direct daarna moet u rechtsaf.
• Aan het eind van de weg neemt u linksaf
de doorgaande weg, Dorpsstraat.
• De Dorpsstraat brengt u terug naar het
startpunt.

