






EROPUIT KNAPZAKROUTES 

VAN DRENTSE BODEM 
De Knapzakroute is bedacht en 

ontwikkeld in Drenthe. In 1983 werd de 

eerste gelanceerd, in totaal zijn er al 65 

verspreid door de hele provincie waarvan 

twee speciale Kinderknapzakroutes, in 

het Hijkerveld en in Orvelte. In andere 

delen van het land ontstonden later ook 

Klompenpaden, die zijn geïnspireerd op 

de Drentse routes. Het zijn bewust geen 

wandeltochten over de geijkte paden, 

maar ze sporen de wandelaar aan de 

mooiste plekjes van Drenthe te 

ontdekken. De reguliere routes - 

gemiddeld 15 km lang, maar meestal op 

te splitsen in kortere lussen - voeren 

veelal over onverharde wegen, bospaden, 

langs heide en door kleine dorpjes. De 

Knapzakroutes gaan met hun tijd mee en 

worden nu gedigitaliseerd door 

Smartmobiletour.nl, je kunt ze gratis 

downloaden. Een initiatief van o.a. 

Stichting Het Drentse Landschap en de 

Brede Overleggroep Kleine Kernen. 

Alle achtergrondinfo vind je op 

de website. 

• knapzokroutes.nl 

� 

�eze conifeer is een van
de meest KaraUeristieKe
struiKen van het �rentse
heidelandschap

verscheidenheid aan landschapstypes. 

Lopers maken kennis met een mozaïek van 

natuur- en cultuurland, komen langs de 

rand van Nationaal Park Dwingelderveld en 

worden daar gefêteerd op onvergetelijke 

vergezichten. Nu eens wandel je door het 

open veld (daar komt de zonnebrandcrème 

uit de knapzak van pas), dan weer blijf je in 

de beschutting van de bosrand. Tussen 

zandheuvels liggen veenplassen verscholen 

als natuurlijke verkoeling en daartussen 

liggen percelen met eeuwenoud boerenland, 

heidevelden waar deze zomer weer volop de 

dopheide bloeide en voormalige 

zandverstuivingen van het Lheederzand. Er 

liggen ook twee grafheuvels uit de midden

bronstijd, vermoedelijk rond 1200 voor 

Christus opgebouwd met behulp van grote 

hoeveelheden heideplaggen. In de Tweede 

Wereldoorlog zijn ze beide jammerlijk 

beschadigd, maar in de jaren 70 toch weer 

zorgvuldig gerestaureerd. 

Oude boerengrond 
Meestal gaat in Drenthe de stelregel op: hoe 

ouder het dorp, hoe korter de dorpsnaam. 

En dit is oude grond. Lhee wordt al in 944 

voor het eerst vermeld, de naam zou zijn 

afgeleid van "leede" dat waterloop betekent. 

De sporen van dat vergraven stroompje zijn 

nog zichtbaar in het dorpsbeeld. Dat Lhee al 

in de vroege middeleeuwen werd gesticht, 

betekent dat de natuurlijke omstandigheden 

zich goed leenden voor een boerenbedrijf. 

Door ontginning en beweiding verdwenen 

oude bossen die daarvoor het hele gebied 

hadden bedekt. Het aanwezige natte 

beekdal was bruikbaar als hooiland. Soms 

was het op deze landerijen nét droog 

genoeg om er de koeien te laten grazen en 

iets hoger, langs de randen van het beekdal, 

bouwden de eerste bewoners van de streek 

hun boerderijen. Wonen en werken met 

behoud van droge voeten en tóch verzekerd 

van de constante aanvoer van grondwater; 

dat waren ideale condities voor de 

landbouwerpioniers. Deze route voert je ook 

naar het veel kleinere Lheebroek, dat 

trouwens ook uit de middeleeuwen dateert en 

bij de "broeklanden" aan de Beilerstroom 

werd gesticht. Bedoeld als satellietdorp van 

Lhee. 'Daar vond men het 600 jaar geleden 

kennelijk al een beetje te vol worden,' grapt 

onze digitale wandelkaart. 

Jeneverbesstruweel 
Er wordt wat afgezoemd en -gefladderd onder 

de zon, maar één trouwe stamgast van dit 

gebied blijft je vergezellen: het heideblauwtje. 

En dat is niet het enige icoon van de Drentse 

heidegrond. De jeneverbes is een ander 

paradepaardje. Natuurvorser en vogeltjes

kenner Jac. P. Thijsse was er al tuk op in zijn 

tijd: de enorme jeneverbesstruwelen van het 

Lheebroekerzand. Deze conifeer - die met 

gemak 10 meter hoog kan worden - is een 

van de meest karakteristieke struiken van 

het Drentse heidelandschap en kan wel 400 

jaar oud worden. Respect is op z'n plaats dus. 

Deze knaap van proportie hoort van oudsher 

thuis op Drentse bodem, al vind je ze ook wel 

op arme gronden en stuifzand in delen van 

Brabant, op de Veluwe, in de Achterhoek 

en Overijssel. 

Voortstappend op je digitale Knapzakroute 

kun je er nauwelijks omheen. De jeneverbes 

heeft iets mystieks in z'n voorkomen, zeker 

als het nog wat nevelig is 's morgens vroeg. 

Dan duiken die soms reusachtige gedaantes 

in het Lheebroekerzand op als levensechte 

schimmen. De bessen en naalden worden 

trouwens al eeuwenlang verwerkt voor 

medicinale doeleinden. Je zou het hier niet 

zeggen, maar de jeneverbes heeft het zwaar, 

mede als gevolg van de stikstofdeken die 

over de heide ligt en het nieuwe bessen 

moeilijk maakt om te ontkiemen. De 

ve1jonging die nog plaatsvindt beperkt zich 

vaak tot het uitlopen van oude, half 

afgewaaide takken. > 






