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UITKIJKPUNT

Boswachterij Gees - de Boerenveensche Plassen – Boswachterij
Ruinen - Echtenerzand - Hoogste punt van Drenthe

Autoroute 1: 80 km.
Deze toeristische route voert u door het zuidelijk gedeelte van Drenthe en is
circa 80 kilometer lang. U beleeft het meeste plezier aan deze route, door op
plaatsen, waar dat kan/moet, een toeristische snelheid aan te houden.
Op een aantal plaatsen dient u voorrangswegen over te steken. Doet u dat
vooral voorzichtig want hier en daar is de situatie behoorlijk onoverzichtelijk.
Uiteraard bent u vrij om te stoppen waar u wilt, maar het zonder
onderbreking uitrijden van deze route is zeker niet de bedoeling.
Startpunt:

Tip 1:
Maakt u een wandeling
door de Boswachterij van
Gees of Ruinen. U vindt
hier heidevelden,
uitgestrekte loof- en
naaldbossen, talrijke
vennetjes en een weidse
zandverstuiving.

Vakantiepark Westerbergen

- Vanaf het hoofdgebouw van ‘Westerbergen’ gaat u linksaf. Bij café “Boschzicht” links aanhouden, richting
Ruinen. Na de spoorwegovergang gaat u direct rechtsaf richting Fluitenberg.
- Na dit dorpje gepasseerd te zijn, komt u bij de stoplichten bij Hoogeveen, daar gaat u rechtdoor (2x).
- U gaat over het spoorviaduct en volgt de richting Stuifzand. (tweede rotonde linksaf)
- In Stuifzand aangekomen blijft u deze weg volgen.
- Einde weg rechtsaf richting Tiendeveen. Links ziet u de afvalbergen van Attero (voorheen VAM/Essent
Milieu), waar u straks nog dichterbij komt.
- Blijf Tiendeveen volgen. Let in Tiendeveen zelf op de verkeersdrempels.
- Steek de voorrangsweg over richting Noordscheschut.
- In Noordscheschut aangekomen, weg vervolgen, d.w.z. u houdt het water aan uw rechterhand en gaat
richting Nieuweroord.
- In Nieuweroord bij de paddenstoel rechtsaf de brug over richting Elim.
- Bij de voorrangsweg linksaf.
Tip 2:
- Einde van de weg linksaf. U komt nu in Geesbrug.
Het hoogste punt van
- U gaat op de kruising linksaf, richting “Het Zuiderveld”
de provincie (56 m.) is
- De brug over, rechtsaf en meteen weer linksaf. U blijft de borden richting
de VAM-berg bij
Gees volgen.
Wijster. Boven op de
heuvel ligt
- In Gees aangekomen, komt u bij een voorrangsweg. Schuin rechts ziet u een
bezoekerscentrum de
café met een enorme kei voor de deur. Wij gaan linksaf.
Blinkerd.
- Na 300 meter linksaf, richting boswachterij Gees. (Bij de paddenstoel) U blijft
deze verharde weg volgen.
- Deze boswachterij is in elk jaargetijde prachtig. Geniet ervan en gebruik de
gelegenheid om even de benen te strekken. Aan het einde, bij de
voorrangsweg gaat u rechtsaf.
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Openingstijden:
dagelijks
10.00 – 19.00 uur

- Na 200 meter ziet u aan uw rechterhand de “Anne de Vrieshoek”. Deze plek
Tip 3:
is genoemd naar de schrijver van het boek “Bartje” , welk boek als Tv-serie
De Boerenveensche
landelijk bekendheid kreeg. Veel plaatsen/plekken in Drenthe zijn indertijd
plassen.
gebruikt voor deze Tv-serie.
- U vervolgt uw weg richting Meppen.
U doorkruist dit
- In Meppen gaat u bij “Hovinghoek” linksaf de Mepperdennenweg op.
prachtige natuurgebied
- Einde van de weg linksaf.
tijdens de route .
- Hard rijden op de weg waar u nu rijdt, is ongezond voor uw auto.
- Einde van de weg richting Mantinge.
- Na de brug, bij de voorrangskruising nog steeds richting Mantinge.
- Bij Mantinge gaat u de “Groene” Mantingerdijk op richting Drijber (linksaf)
- U blijft richting Drijber volgen. U steekt weer een voorrangsweg over.
- In Drijber aangekomen, gaat u richting Wijster.
- U rijdt op “de Brink” u gaat linksaf de Blinkerd op. Deze weg steeds vervolgen. Op een gegeven moment
heet die VAM-weg.
- Vooral nu kunt u goed zien, welke enorme bergen afval we met z’n allen produceren. U rijdt aan de
achterkant van het Attero-complex. (Het is ook mogelijk de afvalberg te beklimmen en te genieten van
een weids uitzicht, tevens bevindt zich er het informatiecentrum ‘’de Blinkerd’’)
- Bij de wegwijzer richting Hoogeveen.
- Na de 1e kruising, een afslag naar links, nog steeds rechtdoor en dan gaat u op de 2 e kruising rechtsaf.
(links heet het Secteweg!) U steekt de spoorweg over en rijdt door het natuurgebied “Boerenveensche
plassen”. Geniet ervan!! Rechtdoor de Kerkweg op.
- Voorrangsweg oversteken. (Zeer voorzichtig!)
- U gaat onder viaduct “Schapenmeer” door.
- Bij de wegwijzer gaat u rechtdoor, richting Echtensedijk. Let op van rechts komend verkeer.
- Aan het einde van deze weg steekt u tweemaal een fietspad over. Let dus op! Bij voorrangsweg rechtsaf.
- U rijdt nu in Gijsselte. Volg richting Ruinen.
- Vlak voor de voorrangsweg, gaat u linksaf de Postweg op (fietsroute Echten). Als u wel de voorrangsweg
oversteekt is er rechts na 100 meter een vogelpark. Einde van de Postweg linksaf.
- U rijdt nu dwars door de Boswachterij van Ruinen.
- U komt het bord “Bovenveen” tegen.
- Gerekend vanaf dit bord, heeft u na ruim 600 meter rechts een pad. Dat pad gaat u in. (Doe dit alleen bij
droog weer, i.v.m. onverharde weg. Bij regenachtig weer kunt u het beste rechtdoor rijden richting
Echten en zo weer terug naar Westerbergen)
- Rijdt u vooral rustig, ook vanwege overlast voor de wandelaars.
- Blijf dit pad volgen; rechts van u heeft u het Echtenerzand.
- Weg vervolgen. Let op, op een gegeven moment kruist u een fietspad. U rijdt richting de spoorweg.
- U steekt de spoorlijn over en blijft de verharde weg volgen, dat wil zeggen: bocht naar links
- Aan het einde van de weg staat rechts op de hoek de plaggenhut, die door de bevolking van Echten is
gebouwd.
- Als u dan rechtsaf gaat, heeft u eerst ‘’het Huus mit de Belle’’ en daarna meteen links de oprijlaan van
“het huis te Echten”. Het zal u hierna geen moeite kosten om ons park weer te bereiken, waar deze leuke
route eindigt.
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Pittoresk kerkje - Lintdorp Nijeveen - Museumboerderij Staphorst
Boswachterij Staphorst

Autoroute 2: 85 km.
Deze autoroute voert u door zuidwestelijk Drenthe en een gedeelte van
noordwest Overijssel. De rit is bijna 85 kilometer lang. Onderweg zijn er diverse
gelegenheden om de rit even te onderbreken, wij adviseren u om dat ook te
doen. Pas uw snelheid vooral aan, aan de omstandigheden.
Veel plezier bij deze rit.
Startpunt:
-

Tip 1:
Brengt u een bezoek
aan de Korenmolen
‘Sterrenberg’ in
Nijeveen. Elke zaterdag
is de molen geopend
van 09.00 tot 12.30 uur.

Vakantiepark Westerbergen

Vanaf het hoofdgebouw gaat u rechtsaf richting Koekange.
Na 1400 meter gaat u rechtsaf richting Koekangerveld.
Bij de T-kruising rechtsaf en via een brug over de spoorlijn heen.
Bij de paddenstoel links aanhouden.
Weg vervolgen; u komt door Koekangerveld.
Nadat u de voorrangsweg bent overgestoken, gaat u bij de wegwijzer richting Ruinerwold.
Bij de voorrangsweg rechtsaf.
Na het bruggetje direct linksaf richting Blijdenstein, nadat u deze weg een stuk gereden heeft, krijgt u een
heel pittoresk kerkje in beeld.
Bij de voorrangsweg rechtsaf, evenals bij de daarna volgende rotonde.
Na 200 meter bij de verkeersdrempel linksaf (de Klok).
Havelte blijven volgen.
Bij de voorrangsweg rechtsaf daarna fietsroute Meppel (linksaf).
Voorrangsweg oversteken ( voorzichtig!! ) bruggetje over en fietsroute richting Nijeveen volgen.
Bij de wegwijzer linksaf richting Nijeveen.
Onder viaduct door en voorrangsweg oversteken.
U rijdt nu het dorpje Nijeveen binnen. Dit dorp is een typisch voorbeeld van Lintbebouwing d.w.z. dat de
bebouwing zich concentreert langs één centrale weg/straat. Let op de prachtige boerderijen links en
rechts van de weg. Wat verderop komt u links een kerkje tegen, op een soort terp gebouwd. Midden in
het dorp ziet u (links) een prachtige molen.
Einde van de weg linksaf.
Bij rotonde richting Kolderveen. In Kolderveen is ook sprake van lintbebouwing. Bij de wegwijzer linksaf
richting Wanneperveen.
U gaat rechtsaf Wanneperveen in.
Nadat u het bruggetje bent overgegaan bij, het eetcafé, gaat u direct linksaf.
Rijdt u hier rustig en let goed op.
Deze weg blijven vervolgen.

-
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-

-

Bij voorrangsweg rechtsaf.
Tip 2:
Over de brug via de buitenkant van de rotonde linksaf richting Zwartsluis.
Cultuurhistorisch
Bij de volgende rotonde rechtdoor. Let op het prachtige kerkje uit 1893 (rechts). streek- en
Bij 2e rotonde / voorrangsweg linksaf.
handkarrenmuseum
e
U steekt 2 bruggen over. Na de 2 brug gaat u linksaf (Kranerweerd).
‘De Wemme’. Naast
U gaat rechtsaf de fietsroute naar Rouveen. Weg steeds vervolgen.
het museum staat de
In Rouveen aangekomen, gaat u bij de voorrangsweg linksaf. Alhoewel veel
edel gieterij ‘Tin Art’,
minder bekend, ligt Rouveen in het verlengde van Staphorst en treft u er
Openingstijden:
dezelfde bijzonderheden aan. Allereerst de prachtige boerderijen, waar de
kleuren blauw en vooral groen overheersen. Let ook eens op de rekken voor de
di. t/m vrij.
melkbussen. Elk melkbussenrek heeft zijn eigen motief. Karakteristiek zijn
10.00 – 17.00 uur.
natuurlijk ook de klederdracht en de fietsen met zelfgemaakte en dus
verschillende jasbeschermers.
Zat.
U rijdt Staphorst binnen, onder het viaduct door weg vervolgen.
13.00 – 17.00 uur.
Na 300 meter heeft u ( net voorbij de VVV ) een boerderij met souvenirs, die
een bezoek waard is.
Zon. en Ma.
gesloten.
Weg vervolgen, gelijk rechts heeft u de kerk, die door vrijwel alle Staphorsters
nog bezocht wordt. Even verderop links kunt u een museum boerderij
Toegangsprijzen:
bezoeken.
vanaf 13 jaar €3,-.
Bij de rotonde rechtdoor.
Spoorlijn oversteken en daarna direct rechtsaf richting Nieuwleusen.
Burg. Tonckensstraat
Alhoewel u het idee heeft op een voorrangsweg te rijden, komt u een kruising
49, 7921 KB
tegen, waar u geen voorrang heeft. Deze kruising oversteken. D.w.z. linksaf en
gelijk rechtsaf.
Bij de paddenstoel linksaf.
Bij de volgende paddenstoel linksaf de Vijverweg op.
U rijdt nu dwars door de prachtige boswachterij Staphorst.
Laat al het mooie op u inwerken. Een mooie gelegenheid om te stoppen is de recreatievijver ‘ Zwarte
Dennen’.
Weg vervolgen.
Aan het einde van de weg linksaf.
Bij de voorrangsweg rechtsaf, u volgt daarna richting Balkbrug.
U rijdt door het dorpje IJhorst, deze weg blijven vervolgen.
Aan het einde van deze weg, linksaf richting de Wijk.
U steekt het riviertje de Reest over, dat de natuurlijke grens vormt tussen Overijssel en Drenthe.
Bij café Poortman (Grolsch) gaat u rechtsaf richting Fort.
Na 1700 meter ziet u schuin links voor u een picknickbank. Daar gaat u linksaf.
In Fort aangekomen gaat u bij de T-splitsing linksaf en direct weer rechtsaf.
U blijft Zuidwolde volgen.
Vlak na het plaatsnaambord Zuidwolde, heeft u rechts het cultuurhistorisch museum ‘De Wemme’ en TinArt. Een bezoek hieraan is zeker de moeite waard.
Weg vervolgen door Zuidwolde, bij de voorrangsweg ( bakkerij ) linksaf.
U steekt tweemaal een voorrangskruising over.
Bij de splitsing gaat u linksaf richting Echten.
Om in Echten te komen dient u bij restaurant ‘De groene lantaarn’ linksaf te gaan.
Ons park vinden wijst zich dan vanzelf.
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Giethoorn (Hollands Venetië) - Haven van Blokzijl
Natuurgebied de Weerribben

Autoroute 3: 85 km.
Via deze toeristische route brengen wij u onder meer naar het waterrijke
gedeelte van Noordwest Overijssel. De totale lengte van deze route bedraagt
ongeveer 130 kilometer. Dat is behoorlijk lang maar juist door onderweg een
paar stops in te lassen, komt het toeristisch element van deze rit het meest tot
zijn recht. Rij veilig, dan heeft u vast plezier van deze rit.
Startpunt:

Vakantiepark Westerbergen

Tip 1:
In Havelte kunt u een
bezoek brengen aan de
Hunebedden, de
schaapskooi of de
vlindertuin. U vindt dit
allemaal aan de ‘van
Helomaweg’.

- Vanaf het hoofdgebouw gaat u rechtsaf richting Koekange.
- U blijft deze weg volgen tot in Koekange, u steekt de spoorweg
over en gaat vervolgens de eerst volgende gelegenheid rechts richting
Koekangerveld.
- Bij de school gaat u links af.
- U steekt de voorrangsweg over en gaat daarna richting
Ruinerweide.
- U blijft deze weg steeds vervolgen tot aan de wegwijzer, daar gaat u
richting Ruinen.
- Na het bruggetje gepasseerd te zijn gaat u bij Oldenhave nr. 17 linksaf
(Ronde Hoek).
- Bij de voorrangsweg linksaf, deze weg blijven volgen.
- Na 2700 meter komt u bij de richting aanduiding Uffelte, daar gaat u
rechtsaf.
- U blijft deze weg steeds vervolgen tot aan de aanduiding “voorrangsweg” .
- U steekt via het bruggetje de Drentse hoofdvaart over en daarna steekt u (voorzichtig) de voorrangsweg
over.
- U rijdt Uffelte in en vervolgt deze weg.
- Na verloop van tijd ziet u rechts een golfterrein en u gaat voorbij het bord “informatie 500m”. Linksaf
naar “De Linthorst”.
- U vervolgt uw weg richting Havelte, daarbij rijdt u om een zeer fraai kerkje heen. U volgt nog steeds “De
Linthorst”.
- U steekt de brink van Havelte over, d.w.z. u houdt de Albert Heijn (winkel) rechts van u.
- Voorrangsweg (voorzichtig) oversteken, d.w.z. even links en gelijk rechts.
- U vervolgt uw weg dat wil zeggen eerst de Overclingelaan en daarna de Eursingerlaan.
- Bij paddenstoel nummer 20619, kiest u richting Havelterberg. Deze weg blijft u steeds vervolgen.
- Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf.
- Bij de voorrangsweg gaat u linksaf, bij de rotonde rechtdoor.
- 400 meter nadat u de spoorlijn bent overgestoken, gaat u linksaf het plaatsje Onna in.
- U blijft deze weg steeds vervolgen, bij het groencentrum Onna houdt u rechts aan.
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- U komt zo vanzelf in Zuidveen, waar u bij de wegwijzer linksaf richting
Meppel gaat. (Gasthuisdijk)
- Bij kruising rechtsaf. (de Auken)
- Aan het einde van de weg linksaf. U rijdt nu in het rustige en toeristisch
minder bekende Giethoorn-noord. Bij splitsing links aanhouden.
- Aan het einde bij zone 30 gaat u rechtsaf en gelijk weer linksaf. U kunt
uiteraard ook Giethoorn zelf bezoeken! (zie verwijzing einde van de tekst)
- U blijft deze weg steeds vervolgen, tot u Giethoorn door bent. Aan het einde
van deze weg heeft u restaurant “De Blauwe Hand” en daar volgt u richting Vollenhove.
- U rijdt nu in feite dwars door de Beulakerwiede.
- Op een gegeven moment krijgt u de aanduiding “Sint-Jansklooster” bij de
eerste wegwijzer gaat u rechtdoor.
- Bij de tweede gaat u rechtsaf richting Bezoekerscentrum.
- Dit centrum “De Wieden” vindt u na 400 meter, hier kunt u veel zien over het gebied waarvan Giethoorn
het middelpunt vormt.
- Weg vervolgen. 1700 meter hierna ziet u rechts de voormalige boerderij Annex kaasmakerij van de
bekende schaatsenrijder Evert van Benthem. (huisnummer. 47)
- Bij de paddenstoel rechtsaf; u blijft deze weg steeds vervolgen.
- Aan het einde bij de paddenstoel gaat u linksaf en dan rijdt u vanzelf het stadje Blokzijl binnen richting
Kuinre. Dit stadje is te mooi om zomaar alleen door te rijden. Vandaar dat we adviseren uw auto te
parkeren en hier een rustpauze te houden. Verantwoord parkeren kan een probleem zijn; dit kunt u het
beste doen, daar waar u Blokzijl inrijdt of daar waar u Blokzijl uitrijdt. ( daar is links een parkeerplaats)
- U passeert het fraaie restaurant “Kaatje bij de Sluis”, steek het bruggetje over, ga de Brouwerstraat in.
(Als er tenminste geen tegenliggers zijn) en u komt dan bij de haven; daarna Kuinderstraat en u komt dan
bij een rotonde uit. De haven van Blokzijl is bijzonder fraai en het is ook leuk en soms vermakelijk bij het
sluisje bij de brug te kijken. Daarnaast heeft Blokzijl nog een aantal bezienswaardigheden. Het is allemaal
te belopen.
- Bij de rotonde gaat u rechtdoor richting Blankenham.
- U rijdt nu op een nogal kronkelige dijk. Pas daarom uw
snelheid aan. Deze dijk vormt de afscheiding tussen het oude en het nieuwe land. Links heeft u de
Noordoostpolder (provincie Flevoland) en rechts de provincie Overijssel.
Na 5 ½ kilometer bereikt u Blankenham. 3300 meter daarna gaat u rechtsaf richting Ossenzijl.
- U rijdt nu in de richting van het prachtige natuurgebied “de
Weerribben”. Een boottocht door dit zeer fraaie gebied is zeer aan
te bevelen.
- U gaat de brug over, als die tenminste niet open is. 200 meter
daarna gaat u rechtsaf.
- Na het volgende bruggetje linksaf (Hoogeweg) U kunt het
bezoekerscentrum “De Weerribben” bezoeken en eventueel een boottocht reserveren.
- U blijft de Hoogeweg volgen, vooral rustig rijden.
- Bij restaurant “De Weerribben” linksaf
- Bij de brug richting Oldemarkt.
- Bij de paddenstoel rechtdoor.
- Bij wegwijzer linksaf, richting Oldemarkt. Oldemarkt blijven volgen.
- Bij de rotonde gaat u rechtsaf.
- Op deze voorrangsweg 300 meter na het richtingsbord
“Kalenberg 7 “ Bij het zwembad linksaf richting Willemsoord. Deze weg steeds vervolgen.
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- U rijdt door Willemsoord en vervolgt richting de Eese.
- U steekt de spoorlijn over en gaat onder het viaduct door.
- U volgt nog steeds de weg richting de Eese; als u daar
doorheen bent gaat u richting Eesveen.
- In Eesveen einde weg linksaf de voorrangsweg oversteken.
- U houdt richting Kallenkote aan
- In Kallenkote bij de voorrangsweg linksaf.
- U komt langs een vogelpark, dat de moeite waard is.
- In Wapserveen bij de rotonde rechtsaf.
- Bij de volgende rotonde (in Havelte) gaat u linksaf.
- De weg slingert nu langs een woonwijk met verkeersdrempels. Rustig rijden dus. U rijdt op de Nieuwe
Ruiterweg.
- Weer komt u het golfterrein tegen maar nu aan uw linkerhand.
- Ook komt u weer door Uffelte. U vervolgt uw weg tot aan de voorrangsweg.
- Deze steekt u voorzichtig over en daarna gaat u de brug over.
- U houdt richting Rheebruggen aan, komt door Rheebruggen (ooit eerder van gehoord?) en blijft steeds
de verharde weg volgen.
- In Ansen aangekomen, houdt u richting Ruinen aan.
- Als u in Ruinen bent staat de weg naar Echten aangegeven, dus dat kan niet meer missen. Op de Brink
van Ruinen is de VVV, waar u zich desgewenst kunt laten informeren over specifieke toeristische
activiteiten.

Tip 2:
Het is zeker de moeit
om een stop te maken
in Giethoorn, u kunt
hier een bootje huren
of een bezoek brengen
aan de vele terrassen,
musea en winkeltjes.
Gratis parkeren is
mogelijk als u de afslag
10 Centrum/Dorp neemt.

Tip 3:
Buitencentrum ‘de
Weerribben’. Dit is
tevens startpunt
voor verschillende
routes te voet, per
boot of kano.
Hoogeweg 27,
8376 EM Ossenzijl.

Tip 4:
In Kallenkote kunt u een bezoek brengen aan
Indonesisch dierenpark ‘Taman Indonesia’.
Openingstijden:
01-04 t/m 01-11
dagelijks 10.00 – 18.00 uur.
Prijzen:
volwassen: €8,50 , 65+: €7,50
kinderen 3-12: €5,00

Schilderachtig plaatsje Vilsteren - Kasteel Dalfsen - Boswachterij
Staphorst - Landgoed Havixhorst - Ooievaars-station de Lokkerij

Autoroute 4: 95 km.
De hierna beschreven autoroute is ruim 95 km lang en voert u door een gedeelte van Noord-Overijssel. U
komt door dorpen en buurtschappen, waarvan u het bestaan tot nu toe misschien nog niet kende. Een
groot gedeelte van de route leent zich er voor lekker rustig te rijden. Rijdt u op wat grotere wegen, dan
dient u zich natuurlijk wel aan te passen. U rijdt onder andere door het schilderachtige plaatsje Vilsteren
en Boswachterij Staphorst. Verder komt u onderweg Kasteel Dalfsen, Landgoed Havixhorst en ooievaars
station de Lokkerij tegen.

Startpunt:
-

Vakantiepark Westerbergen

Vanaf het hoofdgebouw van ons park gaat u linksaf.
Bij café “Boschzicht” gaat u rechtsaf.
U gaat rechtsaf richting Zuidwolde en steekt de Hoogeveenschevaart over.
Voor het viaduct gaat u rechtsaf richting Meppel.
Voor het bord doodlopende weg linksaf onder het viaduct door.
Deze weg vervolgen, aan het einde rechtsaf richting Veeningen.
Bij de 2e bushalte gaat u linksaf richting Fort (Burg. Tonckensstraat).
U vervolgt deze weg richting Zuidwolde; bij de splitsing gaat u dus rechtdoor. (u blijft steeds Zuidwolde
volgen)
Bij het plaatsnaambord ‘Zuidwolde’ kunt u een bezoek brengen aan het cultuur historisch museum ‘de
Wemme’ en/of “Tin-Art”
Na deze bezienswaardigheden gaat u rechtsaf (= schuin terug) de Kerkweg op.
Einde weg linksaf, einde weg rechtsaf, daarna direct links
Bij voorrangsweg (einde weg) rechtsaf en na 700 meter linksaf richting Linde. Volg daarna de bebording
doorgaand verkeer.
U rijdt door Linde en vervolgt uw weg. Einde bebouwde kom rechtdoor.
Einde weg rechtsaf, richting Drogteropslagen (Dus niet direct na het verlaten van de bebouwde kom)
Eerste weg linksaf richting Drogteropslagen, waar u al snel doorheen rijdt. Weg vervolgen.
U neemt de bocht naar rechts.
Voorrangsweg oversteken. Aan het einde van de weg linksaf.
Na 200 meter gaat u rechtsaf, daarna meteen linksaf en direct rechtsaf de Colenbranderweg op.
Bij Otterswijk gaat u rechtsaf (1e weg rechts) einde van de weg linksaf
De weg waarop u nu rijdt steeds vervolgen, rij over het viaduct. (behoorlijk lang).
Bijna aan het eind op de voorrangsweg rechtsaf, richting Tinq Benzinetank (Coevorderweg). Direct na het
fietspad.
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-

U blijft deze route volgen, twee maal door Arriën, tot u in Ommen uitkomt.
In Ommen linksaf slaan richting Centrum. Deze weg/straat steeds vervolgen.
Houdt links aan en steek de brug en daarmee de rivier de Vecht over.
Na de brug gaat u meteen rechtsaf richting Vilsteren.
Nu volgt een bijzonder fraai gedeelte. Geniet ervan, zonder daarbij mede weggebruikers te hinderen.
Achtereenvolgens krijgt u links een mooie molen, rechts de Vecht, u steekt het riviertje de Regge over en
na verloop van tijd komt u in het schilderachtige plaatsje Vilsteren, weg steeds vervolgen.
Een mooie gelegenheid om de rit even te onderbreken doet zich voor bij Herberg de Klomp. Hier kunt u
uw auto parkeren en te voet Vilsteren verkennen. (Aanrader)
Bij de wegwijzer gaat u rechtsaf richting Dalfsen. Op dezelfde hoogte heeft u rechts kasteel ‘Dalfsen’. Let
erop dat u met uw auto hier niet het terrein op mag rijden.
Bij de voorrangsweg gaat u rechtsaf. U komt in Dalfsen en steekt de Vecht weer over.
Doorgaand verkeer volgen en daarna de richting Nieuwleusen, dat wil zeggen steeds rechtdoor.
U steekt bij de stoplichten de voorrangsweg N340 over en aan het einde van deze weg.
U komt 5 rotondes tegen, in alle gevallen gaat u rechtdoor.
Direct na de 5e rotonde rechts secundaire weg op (Rollecate)
U gaat linksaf de Schapendijk op en blijft deze weg vervolgen.
Omdat het zo mooi is, rijden we nu door een stuk van de Boswachterij Staphorst. Op een gegeven
moment heeft u links de recreatievijver “Zwarte Dennen”
Einde weg linksaf (Schotsweg)
Linksaf Schotsdwarsweg op. Bij T- kruising rechtsaf.
Voorrangsweg oversteken (het heet nu Schapenstreek) Einde van de weg linksaf
Na huisnummer 56 rechtsaf richting De Wijk.
U rijdt nu door Schiphorst. Na ongeveer 3.5 km krijgt u ooievaars-station de Lokkerij en even verderop
rechts landgoed de Havixhorst. Hier kunt u parkeren om de Lokkerij een bezoekje te brengen. Let op!
Camping de Havixhorst is niet de zelfde locatie als Landgoed de Havixhorst.
Bij de voorrangsweg gaat u linksaf.
Bij de 1e rotonde gaat u rechtdoor, onder het viaduct door en bij de 2e rotonde gaat u weer rechtdoor.
U rijdt Rogat binnen en volgt richting Broekhuizen (zie bord)
U slingert zich langs diverse ‘vluchtheuvels’ en gaat een sluisje over.
Daarna volgt u steeds richting Koekange.
Als u in Koekange bent aangekomen, gaat u rechtsaf richting Echten.

Tip 1:
Cultuurhistorisch streek- en handkarrenmuseum ‘De
Wemme’. Naast het museum staat de edel gieterij ‘Tin
Art’,
Openingstijden:
di. t/m vrij. 10.00 – 17.00 uur.
Zat. 13.00 – 17.00 uur.
Zon. en Ma. gesloten.
Toegangsprijzen: vanaf 13 jaar €3,-.
Burg. Tonckensstraat 49, 7921 KB Zuidwolde,
120528-372678

Tip 2:
Tijdens de rit kunt u
een stop maken bij
de Boswachterij
Staphorst voor een
wandeling.
Tevens vindt u hier
een heerlijke
zwemstop de
‘Zwarte Dennen’’.

Dieverbrug - Boswachterij Appelscha - Bosbergtoren
Nationaalpark Drents-Friesewold – Fochteloërveen - Veenhuizen
Gevangenismuseum - Dwingeloo

Autoroute 5: 110 km.

Tip 1:
In Appelscha kunt u een stop
maken en een bezoek brengen
aan het buitencentrum
Drents-Friese Wold
Appelscha.

Deze route voert u door het westelijk gedeelte van Drenthe en een heel
klein stukje Friesland en is iets minder dan 110 kilometer lang.
Openingstijden:
Onderweg komt u door/langs een aantal natuurgebieden, die absoluut
de moeite waard zijn. Hopelijk voor u een reden om af en toe te stoppen apr. t/m okt.:
dagelijks van 10.00-17.00 uur
en de benen te strekken. Veel plezier.
Startpunt:

Vakantiepark Westerbergen

Terwisscha 6a,
8426 SJ Appelscha,
tel: 0516 – 464020

- Vanaf het hoofdgebouw gaat u linksaf richting Ruinen. U blijft Ruinen
Tip 2:
volgen, dus voorlopig steeds rechtdoor. In Ruinen volgt u steeds
Beklim ook eens de
richting Ansen/Dwingeloo.
Bosbergtoren! Wanneer u
- In Ansen schakelt u over op richting Diever.
Appelscha binnen rijdt staat
- Aan het einde van de weg linksaf. U gaat de brug over en steekt de
hij al aangegeven. U kunt een
N371 over.
kaartje kopen bij
- U rijdt Wittelte in en houdt richting Diever aan. Deze weg steeds
Café/Restaurant de Bosberg.
vervolgen tot in Diever.
- In Diever op de Brink bij de kerk rechts af. Einde straat linksaf.
Vanaf deze in 2017 compleet
nieuw gerealiseerde
- Bij de wegwijzer richting Oude Willem. Rechts is het gebouw van de
uitkijktoren heeft een prachtig
T.I.P. Toeristisch Informatie Platform.
uitzicht over boswachterij
- U blijft deze weg vervolgen, door Oude Willem heen, tot in Wateren.
Appelscha en ziet u zelfs de
- Daar gaat u rechtsaf richting Appelscha. U rijdt door de prachtige
Tv-toren van Hoogersmilde al
boswachterij Appelscha. Hier vindt u ook de zwemplas Akingermeer.
staan.
- Bij de voorrangsweg rechtsaf.
- Net voor de volgende voorrangsweg is rechts het bezoekerscentrum ‘Drents-Friese Wold’(Tip 1).
- Voorrangsweg oversteken. Bij rotonde rechtdoor richting Centrum(Tip 2).
- Bij wegwijzer richting Fochteloo.
- Brug over, even links en direct daarna rechts.
- Bij wegwijzer fietsroute Veenhuizen (rechtsaf). Deze weg steeds maar vervolgen. Op een gegeven
moment komt u langs het Fochteloërveen.
- Einde weg bij voorrangsweg rechtsaf richting Veenhuizen.(Weper Polder)
- Als u in Veenhuizen bent, ziet u de richtingbordjes voor het Gevangenismuseum. Dat museum is zeer
interessant, dus nu u er toch bent. Trouwens, Veenhuizen zelf herinnert nog in vele opzichten aan
vroegere barre gevangenistijden. En dat niet alleen, bepaalde complexen/gebouwen zijn nog gewoon in
gebruik.
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- Na uw bezoek aan het museum of ritje door Veenhuizen gaat u terug naar de voorrangsweg, waar u
vandaan kwam en u gaat linksaf en vervolgt uw weg.
- Weg vervolgen, bij de bocht naar rechts is links het complex Norgerhaven.
- Aan het einde van de weg rechtsaf richting Smilde.
- Aan het einde van de weg de brug over en weer richting Smilde (2x).
- LET OP! U gaat rechtsaf de 1e wit, blauwe brug, de van Liersbrug over en dan linksaf. U rijdt nu aan de
rustige kant van de Drentse Hoofdvaart en dus rijdt u ook rustig.
- U komt eerst in Bovensmilde, bekend van de gijzeling van de lagere school in 1977 en van de
televisietoren. Daarna komt u in Smilde.
- Aan het einde volgt u richting Hoogersmilde, rechts. U rijdt nu weer (even) aan de drukke kant.
- Bij de 1e rotonde gaat u rechtdoor, onder de snelweg door en bij de 2e rotonde weer richting
Hoogersmilde.
- In Hoogersmilde gaat u links de brug over ter hoogte van de Tv-toren en dan gelijk rechtsaf. Deze weg
steeds vervolgen.
- In Geeuwenbrug bij de brug linksaf. Rechts aanhouden, u komt door Leggeloo
- Einde weg rechts af, bij de voorrangsweg linksaf. Bij de rotonde rijdt u Dwingeloo in.
- Rechts ziet u de Siepeltoren (siepel is het Drentse woord voor ui!) Bij de Brink gaat u linksaf.
- Een goede reden om uw auto te parkeren, even rond te lopen, een consumptie te nemen of iets
dergelijks.
- Op de Brink 2e gelegenheid schuin linksaf, bij de wegwijzer rechtdoor aanhouden richting Lhee.
- U volgt de Lheeweg richting Lhee. In Lhee weg steeds vervolgen. Bij de voorrangsweg rechtsaf.
- Deze weg steeds vervolgen.
- Na het oversteken van de autosnelweg (A28) rechts aanhouden richting Pesse.
- Bebording Pesse blijven volgen.
- In Pesse eerste weg rechts, onder de snelweg door (Eursinge), richting Ruinen.
- Na het viaduct direct rechts, daarna twee maal links aanhouden.
- Aan het eind, in Eursinge, rechts aanhouden. Richting Ruinen.
- Bij voorrangsweg rechtsaf. Na 20 meter vóór bushalte linksaf het kleine weggetje op. (Lijkt op een oprit)
- Voorrangsweg oversteken (kijk uit!)
- Slingerweggetje blijven vervolgen, vooral rustig aan.
- Bij de boerderij scherp rechtsaf. Op de T-kruising rechtsaf.
- Bij wegwijzer rechtdoor (let op van rechts komend verkeer!). Bij voorrangsweg linksaf.
- Einde weg rechtsaf richting Echten/Westerbergen.

Tip 3:
In Veenhuizen kunt u een bezoek
brengen aan het gevangenismuseum.
Openingstijden:
di. t/m. zon. 10.00 t/m. 17.00 uur.
Prijzen:
volwassenen €8,00
5 t/m 12 jaar: €4,00
CJP/65+: €6,00
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Oude gracht 1, 9341 AA Veenhuizen.
0592-388264

Boswachterij Hooghalen - Voormalig kamp Westerbork
Radio Sterrenwacht - Openlucht museum Ellert en Brammert
Museumdorp Orvelte - Vliegveld Hoogeveen

Autoroute 6:

110 km.

Deze route gaat door midden – Drenthe en is een kleine 110 kilometer lang. Dat is op zichzelf al een
aardige afstand, maar als u bepaalde dingen wilt bekijken/doen, wat mede de bedoeling is, dan mag u best
op een klein dagje rekenen.
Startpunt:

Vakantiepark Westerbergen

- Vanaf het hoofdgebouw gaat u linksaf richting Ruinen.

- Bij café Boszicht gaat u rechtsaf. U rijdt richting Hoogeveen
langs de Hoogeveenschevaart.

- Aan het eind gaat u met een klein slingertje linksaf Hoogeveen
in. (Centrum)

-

Op de rotonde gaat u links.
Op de volgende rotonde ook linksaf.
Vervolgens gaat u bij de bushalte + brievenbus rechtsaf
Einde straat rechtsaf, daarna gaat u linksaf de Kinholtsweg op.
Deze weg steeds vervolgen, ook in Fluitenberg

- Bij ‘’de Waswacht” voor het grasveld gaat u rechtsaf.
- In Hoogeveen bij verkeerslichten linksaf richting Pesse. In Pesse

Tip 1:
Openluchtmuseum ‘Ellert &
Brammert’ geeft u een kijkje in het
Drenthe van vroeger.
Openingstijden:
30 mrt t/m 31 okt.
09.00 – 18.00 uur.
Prijzen:
volwassenen: €6,00
4-11 jaar en 65+ €5,00
Tramstraat 73, 7848 BJ, Schoonoord
0591-382421

gaat u bij de COOP supermarkt rechtsaf.

- Na sportvelden 1e gelegenheid linksaf, deze weg blijven vervolgen.
- Einde weg rechtsaf, wat ook geldt voor de volgende weg.
- U krijgt nu Attero in beeld. Daar wordt allerlei afval verwerkt en gedeeltelijk in compost omgezet.
Tip 2:
U kun teen bezoek brengen aan het herinneringscentrum ‘Kamp Westerbork’. Tijdens het seizoen
rijdt er een busje, de afstand bedraagt ongeveer 4 km dus lopen kan ook. Er zijn ook speciale
wandelingen.
Openingstijden:
ma. t/m. vrij. 10.00 – 17.00 uur
zat. en zon. 13.00 – 17.00 uur.
zat. en zon. apr. t/m. sept. 11.00 – 17.00 uur.
Prijzen: tot 8 jaar: gratis, 8-18 jaar: €3,00, 18+: €6,50, veteranen: gratis.
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- U kunt de VAM-Berg ook beklimmen. Hier heeft u een prachtig
weids uitzicht over Drenthe. Bij helder weer kunt u de
windmolen parken en de energiecentrale in Duitsland zien
liggen. Tevens bevindt zich boven op de berg een informatie
centrum genaamd ‘’Blinkerd’’
U rijdt voorlangs dit complex, dat wil zeggen links richting
Wijster aanhouden.

- Bij voorrangsweg linksaf.
- In Wijster gaat u richting Bruntinge. Deze weg blijven
vervolgen.

- Voorbij het 2e bord “Middenveldroute” linksaf (Hamslag) Einde
van de weg linksaf.

- Bij rotonde (3x) steeds rechtdoor richting Westerbork. Aan het

Tip 3:
Museum dorp Orvelte is het hele jaar
door te bezoeken en open. Houdt u er
rekening mee dat bij sommige
attracties, exposities en
demonstraties entree wordt
gevraagd.
Openingstijden attracties:
1 apr. tot 1 nov.
di. – zon.
tijdens het hoogseizoen zijn de
attracties 7 dagen per week geopend
van 11.00 – 17.00 uur

eind van de weg linksaf. Vanaf dit moment
volgt u steeds de aanduiding “voormalig kamp Westerbork” U komt door Zwiggelte, U rijdt door/langs de
Boswachterij Hooghalen, U steekt 2 maal de spoorlijn over. Op een gegeven moment is er rechts een
parkeerplaats. Daar parkeert u. U heeft verschillende mogelijkheden voor een stop.

-

Weg vervolgen richting Amen/Grolloo
In Amen voorbij plattegrond rechtsaf.
Bij paddenstoel rechts aanhouden.
U rijdt nu op de SOARTENDIJK. Deze weg steeds aanhouden.
Einde weg rechtsaf, bij de hierna volgende T- splitsing linksaf.
Bij voorrangsweg rechtsaf; U rijdt eerst richting Schoonloo en daarna richting Schoonoord, dat wil zeggen
bij rotonde rechtdoor.
In Schoonoord kunt u rechts naar het openluchtmuseum ‘Ellert & Brammert’ over het Drenthe van
vroeger.
Een bezoek hieraan is zeker de moeite waard.

- Weg vervolgen; net voor de brug gaat u rechtsaf, U rijdt langs het Oranjekanaal. U volgt de richting Orvelte.
- Op een gegeven moment gaat u linksaf de brug over en komt u bij Orvelte. U kunt uw auto parkeren en
door dit museumdorp lopen. Afhankelijk van het seizoen ziet u onder meer oude beroepen, winkeltjes van
vroeger enz. Ook hier kunt u de nodige tijd door brengen.

-

Weg vervolgen, bij voorrangsweg linksaf. U gaat rechtsaf naar Witteveen.
In Witteveen rijdt u richting Nieuw Balinge. Voorrangsweg oversteken. (kijk s.v.p. uit!)
In Nieuw Balinge rechtdoor richting Nieuweroord. In Nieuweroord bij wegwijzer richting Hoogeveen.
U komt door/in Noordscheschut, op een gegeven moment is er links een brug, u gaat mee met de bocht
naar rechts, bij de wegwijzer gaat u rechtdoor. U gaat linksaf de Achteromsedijk op.

- Steeds rechtdoor; aan het eind voor het fietspad linksaf en rechts aanhouden.
- U bent nu bij vliegveld Hoogeveen. Afhankelijk van het moment, dat u er bent, is het restaurant/terras
wel/niet open en kunt u wel/niet motorvliegtuigjes, zweefvliegtuigjes en /of parachutespringen
bewonderen.

- U rijdt terug, bij “Pastoor” linksaf.
- Bij voorrangsweg linksaf. Aan het eind bij de voorrangsweg rechtsaf.
- U volgt nu richting Fluitenberg/Echten.
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Avonturenpark Hellendoorn - Bakkerij en IJsmuseum
Sallandse Heuvelrug

Autoroute 7:

145 km.

Deze route voert grotendeels door een heel mooi gedeelte van
Overijssel/Salland en is maar liefst circa 145 kilometer lang. Vooral als
u van plan bent Avonturenpark Hellendoorn te bezoeken, zie
verderop in de tekst, dan mag u wel op een gevuld dagje rekenen.
Hoe dan ook, geniet ervan!
Startpunt:

Vakantiepark Westerbergen

Tip1 :
Het Bakkerij en IJsmuseum
geeft een kijkje in de historie
van het bakkersleven en de
eerste ijsmakers.
Openingstijden:
01-04 t/m 31-10:
ma. 13.00 – 17.00 uur
di.-vrij. 09.00 – 17.00 uur
zat. 09.00 – 16.00 uur

Prijzen:
- Rechtsaf de brug over richting Zuidwolde. U blijft steeds Zuidwolde
0-4 jaar: gratis,
volgen.
4-12 jaar: €2,00
- In Zuidwolde gaat u bij de splitsing richting Centrum.
12+: €3,50, 18+ €3,50
- U steekt 2 voorrangskruisingen over en rijdt richting Balkbrug.
- Bij de rotonde rechts aanhouden en steeds richting Balkbrug
Dorpsstraat 49, 7447 CN,
aanhouden.
Hellendoorn, 0548-654848
- In Balkbrug linksaf richting Ommen, bij verkeerslichten rechtdoor.
- Na 600 meter is rechts de T.B.S inrichting “Veldwijk”
Tip 2:
- U rijdt door richting Ommen. In Ommen onder het viaduct door en
Avonturenpark Hellendoorn is
steeds rechtdoor, dus ook bij de 1e rotonde. Bij de 2e rotonde
het ideale dagje uit voor het
rechtsaf, deze weg vervolgen tot aan de brug.
hele gezin.
- U steekt de brug (de Vecht) over en gaat rechtdoor richting
Openingstijden:
Nijverdal.
Zomerseizoen
- U blijft richting Nijverdal rijden, tot u in Hellendoorn bent.
10.00 – 17.00 uur.
- In Hellendoorn bij de splitsing rechtsaf richting Avonturenpark
Prijzen:
Eventueel kunt u besluiten daar nu naar toe te gaan!
kassaprijs €21,50
- U gaat linksaf richting Nijverdal. Gelijk rechts is de V.V.V. en het
kinderen t/m 2 jaar gratis. 55+
Bakkerij- en IJsmuseum. Misschien leuk om te bezoeken.
€5,- korting.
- Einde straat rechtsaf. Langs de weg, die U nu rijdt staan fraaie
huizen, villa’s en boerderijen.
Luttenbergerweg 22, 7447 PB,
- U steekt de spoorlijn over, bij de verkeerslichten rechtsaf.
Hellendoorn, 0548-659159
- U gaat richting de Holterberg (linksaf). Links is het bezoekerscentrum
Sallandse Heuvelrug (Tip 4). Daar is de nodige leuke en nuttige informatie te vinden.
- U gaat nu (door) een heel mooi stuk van de Sallandse Heuvelrug rijden. Houd er rekening mee, dat u
nauwelijks kunt/mag parkeren/stoppen. Geniet ervan!
- Na het eerste bosgedeelte is links een uitkijkpunt. Bij helder weer kunt u tot Almelo kijken.
- Op de Holterberg na het Natuurdiorama, ziet u huizen van mensen, die niet helemaal onbemiddeld zijn!
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- Einde van de weg rechtsaf. U volgt deze weg tot de
Tip 3:
voorrangsweg, waar u rechtsaf gaat.
In Staphorst is het leuk om een stop
- U komt langs het plaatsje Nieuw Heeten en u ziet rechts
te maken hier vindt u leuke winkels
Bungalowpark Sallandshoeve.
en horeca gelegenheden. Zo krijgt u
ook een goede indruk van het dorp.
- 800 meter verder gaat u rechtsaf richting Haarle, bij rotonde
rechtdoor.
- Na 2.5 kilometer ziet u rechts het z.g. “Palthe” – torentje van de familie die vroeger diverse stomerijen had.
’s Avonds staat dit torentje in prachtig violet licht.
- In Haarle steeds rechtdoor; bij Hobbyhuis linksaf.
- Aan het einde rechts aanhouden. Verkeersweg oversteken.
- Aan het eind bij de T- splitsing linksaf. Ook op dit moment zou u naar het Avonturenpark kunnen gaan.
- U rijdt richting Luttenberg. U rijdt door Luttenberg heen
- Einde weg rechtsaf richting Lemele. U blijft steeds deze weg/richting vervolgen, ook bij het water.
- Bij bord “ ’t Glint” linksaf Zonnebloemweg op.
- Einde weg rechtsaf, weg vervolgen. Fietsroute Dalfsen volgen.
- Voorrangsweg oversteken, bij paddenstoelen richting Dalfsen, weg vervolgen, bij voorrangsweg rechtsaf.
- U houdt richting Dalfsen aan, bij de voorrangsweg gaat u rechtsaf.
- U rijdt Dalfsen in, gaat de brug over en volgt “Doorgaand verkeer”
- Bij de 1e rotonde gaat u rechtsaf (Welsummerweg)
- U blijft deze weg steeds maar volgen tot u bij de voorrangsweg komt. Deze steekt u voorzichtig over.
- U rijdt steeds rechtdoor. U rijdt op de Veldweg. Bij voorrangsweg rechtsaf, U rijdt Nieuwleusen in en gaat
linksaf bij de aanduiding ‘Centrum’. U blijft deze weg volgen tot aan het eind bij de voorrangsweg,
- Daar gaat u rechtsaf; eerste gelegenheid (Raab Karcher) linksaf.
- U rijdt nu steeds richting Staphorst. U komt door/in Punthorst. Bij de bocht naar rechts, gaat u linksaf. (mr.
J.B Kanlaan)
- U rijdt nog steeds in Punthorst. Weg vervolgen. Bij spoorlijn rechts aanhouden. U steekt de voorrangsweg
over (links-rechts) In Staphorst aan het einde van de weg rechtsaf.
- Bijna aan het einde van deze weg linksaf richting Meppel.
- Deze weg steeds vervolgen. Misschien ziet u zelfs nog ooievaars. U gaat over de A28 heen en komt
uiteindelijk uit bij het ziekenhuis van Meppel. Bij de verkeerslichten rechtsaf.
- Bij de 1e rotonde linksaf, bij de 2e rotonde rechtdoor, bij de 3e rotonde rechtsaf en bij de 4e rotonde ook
rechtsaf.
- Via Koekange rijdt u naar Echten/Westerbergen.
Tip 4:
Bezoekerscentrum Sallandse
Heuvelrug bidet u een mooie
mogelijkheid voor een wandeling of
stop.
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal,
0548-612711
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Staphorst - voormalige watertoren - Rouveen - Pontje Zwartsluis
Genemuiden

Autoroute 8

120 km.

De hierna beschreven autoroute is iets langer dan 120
kilometer en voert u door gedeelten van Zuid- west Drenthe en
Overijssel. Zoals altijd staat de verkeersveiligheid voorop, maar
ook deze rit kent voldoende gedeeltes, waar u rustig kunt of
zelfs moet rijden, zodat u ook kunt genieten. U komt ook
diverse plekken tegen, waar u de benen kunt strekken of iets
kunt eten of drinken.
Startpunt:
-

Tip 1:
In Staphorst is het leuk om een stop
te maken hier vindt u leuke winkels
en horeca gelegenheden. Zo krijgt u
ook een goede indruk van het dorp.

Vakantiepark Westerbergen

Vanuit Westerbergen rechtsaf naar Koekange. U blijft richting Koekange volgen.
U steekt de spoorweg over; voor “Gritter” linksaf.
Op de Koekangerdwarsdijk rechtsaf: de voorrangsweg (voorzichtig) oversteken.
U komt in Berghuizen; bij de kruising linksaf richting Ruinerwold.
Einde van de weg bij de voorrangsweg rechtsaf.
Bij de rotonde linksaf richting Meppel ( let ook eens op de mooie boerderijen en herenhuizen.)
Einde weg linksaf en bij de rotonde gelijk rechtsaf.
Bij de watertoren bij de rotonde linksaf richting Centrum.
Nogmaals richting Centrum en bij de volgende rotonde rechtdoor.
U blijft deze weg steeds volgen en rijdt voor het station van Meppel langs.
Bij de rotonde linksaf richting Staphorst
Na het tankstation op de grote kruising bij verkeerslichten rechtsaf en bij de volgende verkeerslichten
meteen linksaf.
Einde weg rechtsaf Viaductweg op; u gaat over de A28 heen.
Bij de kruising rechtsaf; u komt in Staphorst.
Bij rotonde rechtsaf en daarna steeds rechtdoor richting Rouveen.
Vergeet vooral niet te letten op de aparte dingen die u in Staphorst en Rouveen ziet.
U rijdt door Rouveen heen en blijft deze weg steeds volgen ( en dat is een eind! )
Aan het einde van deze weg ziet u een voormalige watertoren, die nu in gebruik is als bedrijf/
hoofdkantoor van Hennie van der Most. (bekend van verschillende tv – uitzendingen) Dit is een mooie
plek om te stoppen.
Vervolg routebeschrijving: Bij verkeerslichten rechtsaf richting Hasselt ( op deze weg goed opletten! )
Weg vervolgen; in Hasselt aan het einde van de weg linksaf
U steekt het Zwarte Water over; na de brug volgt u 3 x de richting Genemuiden
Na viaduct linksaf en daarna meteen rechtsaf richting Mastenbroek
Aan het einde bij de Nieuwe Wetering linksaf. Net voor het viaduct gaat u rechtsaf.
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- Aan het einde van deze weg bij Oude Wetering linksaf en gelijk ‘doorgaand verkeer’ richting ’s
Heerenbroek volgen.
- Steeds deze richting aanhouden vooral rustig rijden en spoorweg oversteken.
- Aan het einde voor het schrikhek rechtsaf.
- U steekt weer de spoorweg over.
- Bij wegwijzer rechtsaf richting Mastenbroek.
- In Mastenbroek richting Kamper zeedijk aanhouden.
- U komt in Kamper zeedijk- Oost. Einde weg rechtsaf richting Genemuiden.
- U blijft richting Genemuiden volgen; bij rotonde rechtdoor.
- U blijft steeds de richting (pontje naar) Zwartsluis volgen en zo komt u bij dat pontje. Met dat pontje
steekt u het Zwarte water over.
- U rijdt het pontje af; aan het einde van deze weg gaat u linksaf richting Vollenhove.
- U gaat rechtsaf richting St. Jansklooster.
- Rechtdoor richting Belt- Schutsloot.
- Bij de paddenstoel rechtsaf richting Belt- Schutsloot.
- In Belt- Schutsloot rechtsaf brug over, weg steeds (rustig!) vervolgen.
- Einde van de weg linksaf richting Wanneperveen.
- Na “Blauwe Hand” rechtsaf de brug over.
- Daarna rechtsaf richting Wanneperveen. Wederom een lange weg, steeds vervolgen, u komt in
Dinxterveen. Einde weg linksaf; richting Steenwijk volgen.
- Bij de kruising “ De Klosse” rechtsaf.
- Bij de volgende kruising rechtdoor richting Nijeveense Bovenboer.
- Bij de voorrangsweg linksaf; bij rotonde richting Havelte, u komt dan eerst door Havelterberg en Darp.
- Bij de rotonde rechtsaf. Bij de ijssalon linksaf Havelte inrijden.
- Bij de Albert Heijn even linksaf en gelijk weer rechtsaf.
- Deze weg vervolgen, “Doorgaand verkeer” volgen en dan de
Drentse Hoofdvaart (voorzichtig!) oversteken via de
Tip 2:
Havelterbrug.
Veerpontje Zwartsluis – Genemuiden
- Als u deze weg blijft volgen komt u via Oosteinde, Weerwille
Vaartijden:
en Koekange vanzelf weer bij Westerbergen terecht.
ma. t/m vrij.:
tussen 06.15 en 21.45 uur.
zaterdag:
tussen 08.00 en 19.00 uur.
zon- en feestdagen apr. t/m sept.:
tussen 10.00 en 18.30 uur
zon- en feestdagen okt. t/m mrt:
geen dienst
Prijzen:
auto + bestuurder: €2,60
per passagier: €0,50
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Boomkroonpad / Hunebed centrum / Boswachterij Exloo

Autoroute 9:

125 km.

Deze autoroute is ruim 125 km lang en dat is best een pittige
afstand en voert door Midden – en een gedeelte van Oostelijk
Drenthe. Bijzonderheden bij deze route zijn 2 toeristische
hoogtepunten bij Borger, te weten het Boomkroonpad en het
Hunebeddencentrum. Of u daar gaat kijken / gebruik van
maakt beslist u natuurlijk zelf, in ieder geval staat hierin
beschreven hoe u hier komt. Omdat het zeker niet de
bedoeling is, dat u alleen maar aan het rijden bent, zijn er
onderweg nog voldoende gelegenheden om eens te stoppen,
de benen te strekken en / of wat te drinken of te eten.
Zo kan het een gezellig en misschien ook nog wel leerzaam
dagje worden.
Startpunt:
-

Tip 1:
Het ‘Boomkroonpad’ is zeker een
bezoekje waard en staat garant voor
een bijzondere ervaring.
Openingstijden:
apr. t/m okt.: dagelijks
van 10.00 – 17.00 uur
nov. t/m. mrt.:
zon. en tijdens schoolvakanties
van 10.00 – 16.00 uur
Prijzen:
volwassenen: €4,00
kinderen 4-12 jaar: €2,00
Steenhopenweg 4, 9533 PN
Drouwen, 0592-377305

Vakantiepark Westerbergen

Vanuit Westerbergen linksaf richting Echten.
Bij café Boschzicht links aanhouden en door Echten rijden. Na de spoorweg overgang meteen rechtsaf.
Bij de wegwijzer linksaf richting Ruinen.
U rijdt door Gijsselte en gaat bij de wegwijzer richting Pesse 4. Linksaf de Defensieweg op, voorrangsweg
oversteken.
Aan het einde van de weg rechtsaf – weg vervolgen – onder viaduct door en einde van de weg linksaf.
Einde weg op de T-kruising linksaf, u komt in Spier en houdt daar de richting Wijster aan.
U steekt de spoorweg over en komt in Wijster, waar in 1975 de eerste treingijzeling plaatsvond.
Bij de bushalte/kruising linksaf richting Beilen.
Weg vervolgen, bruggetje over en bij de paddenstoel rechtsaf richting Westerbork.
U blijft richting Westerbork rijden – onder de tunnel door- vervolgens de weg blijven vervolgen.
U komt in Westerbork, midden in het dorp aan het einde van de weg gaat u rechtsaf.
Bij de wegwijzer linksaf richting Elp.
U steekt het Oranjekanaal over – in Elp gaat u rechtdoor.
U gaat alsmaar rechtdoor, bij de rotonde gaat u rechtdoor en rijdt Schoonloo in.
U gaat rechtdoor richting Borger.
Vlak voor Borger (rotonde) gaat u linksaf richting Rolde/ Boomkroonpad.
U volgt deze weg ruim 5 kilometer u ziet dan het bord “Boomkroonpad” rechtsaf.
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- Dat doet u; het weggetje naar het Boomkroonpad is vrij
Tip 2:
lang, zodat u niet moet denken, dat u er voorbij gereden
Het hunebedcentrum in Borger is een
bent. Eventueel bezoek.
bezoek waard vanwege het grootste
hunebed van Nederland en de vele
- U rijdt dezelfde weg terug; bij de voorrangsweg linksaf
informatie.
richting Borger.
- Einde van de weg gaat u linksaf, bij 2 rotondes rechtdoor en
Openingstijden.
bij de 3de rotonde linksaf Borger in.
ma. t/m. vrij.
- Volg de borden “Hunebedcentrum”(rechtsaf). Daar is het
10.00 – 17.00 uur
grootste hunebed te vinden van Nederland. Eventueel
bezoek is mogelijk.
zat., zon. en feestdagen:
- U gaat terug naar de rotonde in Borger, waar u vandaan
11.00 – 17.00 uur.
kwam en gaat daar rechtdoor richting Ees.
- In Ees volgt u de richting Exloo.
Prijzen:
volwassenen: €7,50,
- Net voor u bij de voorrangsweg bent, gaat u linksaf de
4-11 jaar €3,50
boswachterij Exloo in.
- Na 100 meter gaat u bij de kruising rechtsaf.
Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger,
- U blijft deze verharde weg volgen, doe dit wel rustig!
0599- 236374
- U rijdt Exloo in, bij de voorrangsweg linksaf.
- Bij de wegwijzer gaat u rechtsaf richting Odoorn.
- In Odoorn eerst “doorgaand verkeer” volgen en daarna 2
Tip 3:
maal de richting Klijndijk.
U kunt in Westerbork een bezoek
de
brengen aan het
- Bij de 3 wegwijzer gaat u rechtsaf richting Noord – Sleen.
herinneringscentrum ‘Kamp
- U steekt het kanaal over en gaat linksaf richting Noord –
Westerbork’.
Sleen.
- “Doorgaand verkeer” volgen en einde van de weg linksaf.
- U houdt richting Sleen aan en komt eerst door Noord –
Tip 4:
Sleen. Daarna bij de rotonde rechtsaf en u rijdt Sleen
In Havelte kunt u een bezoek
binnen. In het centrum rechtsaf naar Oosterhesselen.
brengen aan de Hunebedden, de
- In Oosterhesselen houdt u 2 maal de richting Gees aan.
schaapskooi of de vlindertuin. U
vindt dit allemaal aan de ‘van
- Bij de rotonde rechtdoor; u rijdt Gees in. U gaat steeds
Helomaweg’.
rechtdoor en dan komt u in Zwinderen.
- Linksaf de brug over en meteen rechtsaf richting Geesbrug.
- U rijdt door Geesbrug heen (steeds rechtdoor) Bij de
wegwijzers houdt u richting Nieuwlande aan.
- U gaat over de A37 heen. In Nieuwlande de richting Elim aanhouden.
- Bij rotonde rechtsaf richting Elim
- In Elim bij de Plus markt rechtsaf en 2 maal “Schoonhoven” aanhouden, deze weg steeds maar volgen.
- Einde van de weg linksaf. U gaat steeds maar rechtdoor, ook in Hollandscheveld .
- Bij de rotonde gaat u voor de afwisseling weer rechtdoor richting Alteveer. Einde van de weg linksaf
- Na 30 meter bij de paddenstoel gaat u rechtsaf. Voorrangsweg (zeer voorzichtig) oversteken.
- Weg vervolgen, bij de T kruising linksaf. Einde van de weg linksaf en gelijk rechtsaf richting Echten.
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Ruimte voor correcties:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Situaties op de wegen veranderen continu, wanneer er een
verkeerssituatie veranderd is vragen wij u vriendelijk dit aan ons
door te geven. Zo kunnen wij onze routes actueel houden.
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Wij hopen dat u deze autoroutes
met veel plezier heeft gereden!

Graag tot ziens op Westerbergen!

Disclaimer:
Westerbergen doet haar uiterste best om de kwaliteit van de informatie binnen dit routeboekje op peil te houden. Wij proberen de juistheid
van deze gegevens te garanderen, maar kunnen helaas niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze
informatie waarborgen.
Westerbergen is ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit gebruik
van de informatie in het routeboekje.
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