Knapzakroute

Balloo-Rolde

Ontdek het onbekende Drenthe
met de Knapzakroutes

Lengte route
17,5 km; in tweeën te splitsen:
Ballooërveld 1-12 (12 km) en
Balloo/Rolde 16-19, 1, 12-16
(7,5 km).

Startpunt Balloo
Schaapskooi Ballooërveld,
Crabbeweg 2, 9458 TE Balloo.
(punt 1 in de route).

Kun je Drenthe nog ontdekken,
terwijl het al tot de laatste vierkante centimeter in kaart gebracht
is? De Knapzakroutes laten u zien
dat voor wie het zien wil, rond
de Drentse dorpen nog veel te
ontdekken is. Voor wie ánders naar
het landschap wil kijken, naar het
heuveltje in het veld, de weitjes
langs de beek, die merkwaardige
boerderij aan de brink.

Begaanbaarheid paden
Redelijk te belopen in alle
jaargetijden. De paden op het
Ballooërveld kunnen mul zijn.
Openbaar vervoer
Buslijn Assen-Emmen,
Assen-Stadskanaal of AssenWinschoten, uitstappen halte
Kerkbrink (punt 16 in de route).
Zie www.9292ov.nl of bel
(0900) 9292.

GPS-coördinaten startpunt
N 53˚ 00I 01.57II
O 06˚ 38I 12.94II
Startpunt Rolde
parkeerplaats bij Jacobuskerk
Rolde (punt 16 in de route).
GPS-coördinaten startpunt
N 52˚ 59I 19.20II
O 06˚ 38I 41.03II
Honden
Niet toegestaan op Kampsheide
vanwege de schapen
(alternatieve route mogelijk).

De Vereniging Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe, kortweg de
BOKD, komt op voor de belangen en
leefbaarheid van de kleine dorpen in
de provincie Drenthe.
Dorpsorganisaties van ruim
130 dorpen zijn inmiddels bij de
vereniging aangesloten. De BOKD
initieert zelf projecten en houdt als
‘waakhond’ de ontwikkelingen bij rijk,
provincie en gemeenten in de gaten.

Stichting Het Drentse Landschap zet
zich in voor het behoud van de Drentse
natuur en maakt zich sterk voor het in
stand houden van het cultureel erfgoed.
Dit doet ze door het aankopen en
beheren van natuurterreinen en cultuurhistorisch waardevolle objecten.
Stichting Het Drentse Landschap
behartigt ook de belangen van de
Stichting Drentse Boerderijen en de
Stichting Oude Drentse Kerken.

Vereniging Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe
Oostersingel 21/a
9401 JZ Assen
(0592) 315121
info@bokd.nl
www.bokd.nl

Stichting Het Drentse Landschap
Postbus 83
9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
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De Knapzakroutes brengen u
door dat onbekende Drenthe.
Ze vertellen u het verhaal van
de mens en de natuur en laten u
Drenthe zien als hun gezamenlijke
werkstuk. De Knapzakroutes laten
onderweg het oude Drentse landschap herleven. Langs paden die
je moet weten om ze te vinden.
De Knapzakroutes brengen u er
heen.
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www.knapzakroutes.nl
Halverwege de jaren tachtig
ontstonden de Knapzakroutes als
initiatief van de vereniging Brede
Overleggroep Kleine Dorpen in
Drenthe (BOKD). Er verschenen in
totaal zo’n zestig routes, steeds
in samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen en geholpen
door historici, geologen, archeologen en biologen. Als gezamenlijk
cultuurhistorisch project van BOKD
en Stichting Het Drentse Landschap,
begonnen de Knapzakroutes in 2006
hun tweede leven met geactualiseerde
en herziene routes en routeboekjes.

Wandelen door
onbekend Drenthe

