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Rondje Westerbergen 20 km                                 

  

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen  

- Start bij het hoofdgebouw, linksaf de Oshaarseweg op. 

- Volg deze weg tot restaurant Boschzicht en ga daar rechtdoor op de 

Zuiderwolderweg richting Ruinen. 
- Steek de spoorbaan over en fiets rechtdoor. 

- Ga de tweede weg na het spoor links het Commissaris Cramerpad in. 

- Volg het asfalt pad rechtdoor tot ANWB paddenstoel 21150, ga hier rechts 

richting Ruinen en Marterhaar. 

- Ga bij ANWB paddenstoel 25283 rechts het ‘Woldenpad’ op. Volg dit pad 

enkele kilometers. 

- Ga aan het eind van dit pad bij het bordje ‘doorgaand verkeer’ rechts een 

breder rood grindpad op. 

- Ga bij de y-splitsing rechts. 

- Ga bij ANWB paddenstoel 25282 linksaf richting Echten. 

- Ga bij de paal met twee bordjes doorgaand verkeer en een bordje 

‘Heerlijkheid Ruinen route’ links het witte paadje in. 

- Steek de weg over en ga bij ANWB paddenstoel 25281 het ‘Woldenpad’ in 

richting Gijsselte en Pesse. 

- Ga aan het eind van dit witte pad rechts. 

- Sla na 100 meter linksaf het witte paadje in en volg dit een lange tijd tot u op een normale weg uitkomt en 

steek die over zodat u op het fietspad komt. 

- Ga daar bij ANWB paddenstoel 25280 rechts richting Hoogeveen. 

- Sla bij de ANWB fietsrichtingaanwijzer rechtsaf het Commissaris Cramerpad in. 

- Ga nu aan het eind van de weg links de Ruinerweg op richting Echten (ANWB paddenstoel 21291). 

- Steek het spoor over en ga bij restaurant Boschzicht rechts de Oshaarseweg 

in. 

-  Nu komt u naar een tijdje fietsen vanzelf terug op ons park.  

 

 

 

 

 

Tip 2:  
Bekijkt u ook eens de tuin 
van het landhuis ‘Huis te 
echten’. ‘Huis te Echten’ is 
het voormalig landgoed 
van de familie van Echten, 
de grondleggers van 
Hoogeveen 

Tip 1:  
Aan het einde van de 
fietstocht kunt u er voor 
kiezen om een stop te 
maken bij ‘Tea Time’. Hier 
kunt u een lekker kopje 
‘Engelse Thee’ met 
eventueel iets lekkers 
nuttigen. Tea Time vindt u 
vlak na de 
spoorwegovergang in 
Echten. 
 
Openingstijden: 
1 oktober t/m 30 april 
ma. en di.: gesloten 
woe. t/m vrij.: 12.00 – 
19.00 uur 
zat. en zon.: 10.00 – 19.00 
uur 
 1 mei t/m 30 september 
di: gesloten 
woe. t/m ma.: 10.00 – 
19.00 uur 
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Zuidwolde 20 km  
    

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

- Start bij de receptie, ga linksaf richting Echten 
- Bij steakhouse Boschzicht rechtsaf naar Zuidwolde en voorbij de garage 

rechtsaf de Hoogeveense vaart over 
- Dan onder de rijksweg door en de weg blijven volgen, bij paddenstoel 

21705 rechtsaf het fietspad op. Bij paddenstoel 21706 de asfaltweg naar 
links blijven volgen 

- Bij de voorrangsweg oversteken en naar rechts het fietspad nemen, dit 
is bij paddenstoelnummer 21707 

- De laatste weg rechts voordat u het plaatsnaambord van Zuidwolde 
tegenkomt, dit is de Falieberglaan. Paddenstoelnummer 22389 

- Na een poosje neemt u het fietspad. 
- Bij het einde van dit fietspad, bij paddenstoelnummer 23436, gaat u 

rechtsaf de weg op (rotonde). Deze rotonde volgt u voor een kwart en 
gaat u rechtsaf de Meppelerweg op 

- Na een begraafplaats aan uw linkerhand en bij paddenstoelnummer 
23588 slaat u linksaf 

- Bij paddenstoelnummer 25048 fietspad naar links blijven volgen 
- Bij paddenstoelnummer 23589 steekt u de weg over (gewoon 

rechtdoor) 
- Paddenstoelnummer 23590 betekent voor u ook weer rechtdoor, de 

Kerkweg ingaan en blijven volgen 
- Bij paddenstoelnummer 23591 gaan we linksaf de Bazuinerweg op. Op 

de T-splitsing gaat u rechts en de daarop volgende driesprong neemt u 
rechtdoor 

- Bij paddenstoelnummer 23593 het fietspad links inslaan en dit pad 
volgen tot u paddenstoelnummer 23594 ziet, hier gaat u links richting 
Zuidwolde 

- In Zuidwolde aangekomen kunt u uiteraard wat rondkijken 
- Wij vervolgen onze route bij het kruispunt midden in het dorp bij ANWB-

wegwijzer 502 
- U volgt nu de borden Echten/ Hoogeveen totdat u bij het restaurant ‘De 

Groene Lantaarn’  bent  
- Bij het restaurant ‘De Groene Lantaarn’ linksaf de Spiekampenweg op, 

deze veranderd daarna in de Echtenseweg. 
- Deze weg helemaal uitrijden onder de snelweg door en over de 

Hoogeveense vaart en aan het einde linksaf 
- Vanaf hier volgt u de bordjes Westerbergen en komt u weer terug op 

ons park.  
 

 

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 €3,00.  
 
Burg. Tonckensstraat 49, 7921 
KB Zuidwolde, 0528-373332 
 
 
Tip 2:  
De Zuudwoldiger Huuskamer, 
hier kunt u terecht voor een 
heerlijk kopje koffie met 
eigengemaakt appelgebak of 
eventueel lunch of diner. 
 
Hoofdstraat 67, 7921 AC 
Zuidwolde, 0528-372678 
 



Ruinerwold 25 km 
   

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

- Vanaf het park gaat u rechtsaf richting Koekange 

- Fiets door Koekange heen, over de spoorwegovergang rechtdoor 

- Ga op de driesprong rechtsaf ‘’Weerwilleweg’’ volgen tot aan Pitch 

and Putt 

- Aan het eind van de weg de rotonde oversteken 

- U komt nu in Weerwille, hier gaat u door de S-bocht en slaat u 

linksaf, de ‘’Weideweg’’ in 

- Als u deze weg volgt komt u uit in Berghuizen, hier neemt u meteen 

de eerste afslag rechts ‘’Dijkmansweg’’ 

-  Na een poosje fietsen komt u over een brug met groene leuningen, 

direct daarna gaat u linksaf ‘’Buitenhuizerweg’’ 

- Deze weg blijft u volgen 

- Voorbij het bordje Ruinerwold komt een voorrangsweg, hier gaat u 

links af richting De Wijk 

Wanneer u hier rechtsaf gaat komt u uit in het dorpje Ruinerwold, in 

Ruinerwold vindt u onder andere een kruideniers museum winkel, 

Opoe’s erfenis, u kunt natijd de route weer oppakken vanaf het 

laatst gefietste punt. 

- Na een aantal S-bochten en ongeveer 100 meter voor een 

voorrangsweg gaat u naar links, de weg op naar Berghuizen 

- Weer in Berghuizen aangekomen gaat u op de kruising rechts af, 

deze weg heet ‘’Berghuizen’’ 

-  Deze weg gewoon volgen en de voorrangsweg oversteken 

- Weg blijven volgen en spoorwegovergang oversteken, bij de 

driesplitsing rechtdoor  

- Bij de ‘’Kerklaan’’ aan uw linkerhand kunt u de kerk van Koekange 

bekijken, deze route gaat echter verder over de asfaltweg 

‘’Koekangerdwarsdijk’’ 

- U gaat nu weer een voorrangsweg over en gaat hier rechtdoor, de 

weg heet ‘’de Hoge Linthorst’’ 

- U fietst dit pad helemaal af en komt op een gegeven moment langs 

het water 

- Bij de kruising gaat u linksaf het ‘’Eggedijkje’’ op 

- Bij de komende voorrangsweg gaat u rechtsaf. Vanaf hier gaat u 

alsmaar rechtdoor tot u weer terug op ons park komt. 

 

Tip:  
Brengt u een bezoek aan ‘Opoe’s 
erfenis’ dit is een kruideniers 
museumwinkel.  
 
Openingstijden  
di.,  woe. en vrij.:  
10.00-18.00 uur 
 
zat.: 10.00 – 16.00 uur, 
tussen 12.15 en 13.15 uur gesloten. 
 
Dijkhuizen 49, 7961 AG Ruinerwold, 
0522-482727 
  
 



7 
 

Zaand dörpen Route 40 of 50 km 
Fluitenberg, Stuifzand, Pesse en Gijsselte 

Diverse natuurgebieden; Boerenveenscheplassen, Nuilerveld, Gijselterkoelen en Boswachterij Ruinen 
    
 

 
      
 
 
 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 
 

   -  Start bij de receptie, ga linksaf richting Echten 
   -  Houdt links aan op de driesprong bij Café Boschzicht (richting Ruinen).                      
   -  Na passeren spoorovergang tweede weg rechts ‘’Commissaris            
           Cramerpad” 
   -  Volg het fietspad bij het rood/witte paaltje 
   -  Bij de kruising met de voorrangsweg gaat u rechtsaf (fietspad overzijde  

     straat) 
   -  Einde fietspad linksaf (Gijsselterweg, deze weg gaat over in Kalenberg) 
   -  Einde weg linksaf richting Fluitenberg 
   -  In het dorp eerste weg rechts (Vijfhoek) 

-  Daarna tweede weg links (Schuinedijk) 
- Steek de doorgaande weg over, (begraafplaats De Zevenberg), gelijk daarna rechts en daarna meteen links 

(Weg parallel aan entree begraafplaats De Zevenberg) 
   -  U verlaat Fluitenberg 

 

Wanneer u in het bos het 1e zandpad links ingaat (vlak voor een weiland) vindt u een tweetal 
grafheuvels aan uw linkerzijde 
 

   -  Deze weg gaat op ten duur over in een fietspad 
   -  Einde fietspad/weg rechtsaf (Molenhoek)  
 

> ROUTE VERKORTING (-2,5km.) vervolg bij: *  Rij rechtdoor de Kerkweg op 

   
   -  Daarna meteen links (Molenhoek 1,3,6, 8 & 10) 
   -  Weg uitfietsen, doodlopende straat in fietsen (richting Pesse) 
   -  Weg aan u rechterzijde in fietsen (richting Pesse) 
   -  Einde fietspad rechts (Warreveen), daarna meteen links  
   -  Einde weg rechts (Dorpsstraat) 
   -  Op de Dorpsstraat links bij de Supermarkt (Oostering) 
 

Gaat u hier rechtdoor dan vindt u aan u rechterzijde een replica van de boot van Pesse, dit is de oudste 
boot(Boomstamkano) ter wereld en is gevonden in 1955 bij de aanleg van de rijksweg de A28. U kunt 
natijd de route weer oppakken bij de supermarkt. 
 

   -  Na het korfbalveld(NIEK) rechts afslaan doodlopende weg, uitgezonderd fietsers 
   -  Einde weg, na begraafplaats links (fietspad overzijde weg) 
   -  Eerste weg links (Kerkweg)  
   -  * Deze weg blijven volgen, kruising na de spoorovergang rechtdoor (secteweg) 
   -  Op de T-Spiltsing rechts (Secteweg) 
   -  Einde Secteweg linksaf (Zwartschaap) 
   

Tip:  
Breng een bezoek aan de 
grafheuvels. 
 



Aan u linkerzijde vindt u het huisje ‘’De Sleutel,’’ in deze voormalige herberg heeft Vincent van Gogh nog 
een korte tijd verbleven. 

   -  Eerste weg rechts (Siberië) 
   -  Einde weg linksaf 
   -  Eerste kruising linksaf (Drijberseweg) 
   -  Deze weg gaat over in de Diepweg, einde weg rechtsaf (Wijsterseweg) (Oorlogsgedenkteken Links) 

- Eerst volgende kruising linksaf (Oostering) 
   -  Bij binnenkomst Pesse eerste weg rechtsaf (Kampiepensweg) 
   -  Weg uitfietsen tot aan H. Reindersweg, ga hier linksaf 
   -  Einde weg links, daarna direct rechts (onder de snelweg door) 
   -  Eerste weg rechts, daarna links aanhouden (Bij het Oude Posthuis) 
   -  Daarna rechts (Kraloërweg)  
   -  Volg deze weg tot u de bordjes ‘’ ’t Olde Posthuus ziet, volg deze (linksaf) 
   -  Deze weg gaat over in het Commissaris Cramerpad 
   -  Fiets ’t Olde Posthuus voorbij en ga rechtdoor op de kruising 
   -  Steek aan het einde van de weg over en ga het Commissaris Cramerpad op. 
   -  Volg deze tot aan de Defensieweg en ga hier linksaf 
   -  Steek de N-weg over 
   -  Einde weg, rechtsaf (Pesserveldweg) 
   -  Einde weg, rechtsaf  (Gijsselterweg) 
   -  Sla het tweede pad links in, (Woldenpad) dit staat duidelijk aangegeven met een groot bord 
  Volg de bordjes doorgaand Fietsverkeer 
   -  Steek op ten duur de weg met de 60 KM/UUR belijning over 
 

> ROUTE VERKORTING (-7,5km.)  Sla links af, rij deze weg uit door Echten, volg de bordjes Vakantiepark 
Westerbergen  

 
   -  Vervolg het Woldenpad 

-  Twee maal rechts aanhouden op het ‘’rode’’pad, richting Marterhaar 
-  Volg de bordjes doorgaand Fietsverkeer, na de slagboom direct links 

   -  Einde Woldenpad linksaf (Koekangerveldweg) 
   -  Volg deze weg langs Camping de Tol, deze weg gaat over in de Oude Toldijk 
   -  Einde weg links, daarna weer links (Panjerdweg) 
   -  Einde weg links, na een tijdje ziet u aan uw linkerzijde ons park. 
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Rondje Koekange en Echten 30 km 

 

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

- Start bij de receptie, ga linksaf richting Echten 
- Bij steakhouse Boschzicht rechtsaf naar Zuidwolde en voorbij de garage rechtsaf de Hoogenveense vaart 

over 
- Neem na het viaduct de eerste weg rechts de Molenoevers. 
- Fiets dit fietspad helemaal uit tot aan de sluis. 
- Sla bij de sluis linksaf de Leyenweg in. 
- Steek aan het eind van de Leyenweg de kruising over en ga rechtsaf het fietspad op richting de Wijk.  
- Bij de 3 sprong in de Wijk gaat onze fietstocht rechts verder richting Koekange. ( eventueel een kijkje 

nemen in De Wijk kan natuurlijk ook, voor een hapje/ drankje, leuke winkeltjes of kleine boodschappen) 
- Volg het fietspad over het viaduct richting Koekange, neem na het viaduct de derde weg links de 

schoonvelderweg. 
- Dit fietspad blijven volgen ( bij t-splitsing rechts aan houden) 
- Aan het einde van het fietspad de Koekanger dwarsdijk oversteken de stationsweg in. 
- Einde van de stationsweg rechts bij café de Brouwmeester de dorpsstraat in.  
- Het dorp Koekange uitfietsen ( dorpstraat gaat over in de Eggeweg)  
- Bij kruising Eggedijkje / Eggeweg links afslaan en de Eggeweg blijven volgen. 
- Vanaf de Eggeweg volgt u het fietspad (Panjerdpad) enkele kilometers tot u Echten binnen komt fietsen. 
- Bij de plaggenhut slaat u rechtsaf de Zuidwolderweg in. Deze volgt u tot café/restaurant Boschzicht. 
- Ga hier rechtsaf de Oshaarseweg in. 
- Na enkele kilometers ziet u ons park weer aan de rechterkant. 
 

 
 
 
 

Tip 1:  
Centrum de Wijk 
Hier vindt u verschillende 
winkels en horeca 
gelegenheden. Ook vindt u 
hier een Tourist Info punt 
in een oude molen.  
 
openingstijden: 
ma. t/m vrij:  
10.30-15.30 uur  
 
zat:  
10.30 – 12.30 uur 
 
Dorpsstraat 65a,  
7957 AS de Wijk, 0522-
443275 
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Ommetje naar Ruinen 35 km 

 

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

- Vanaf het park gaat u rechtsaf richting Koekange 

- U gaat de tweede asfaltweg rechtsaf richting Koekangerveld ‘’Panjerdweg’’ 

- Aan het eind van de weg rechts afslaan richting Koekangerveld, het spoorwegviaduct op 

- Op de driesprong links afbuigen richting Koekangerveld ‘’Ruinerweg’’ 

- Ga nu recht door Koekangerveld heen 

- Steek de N375 over en sla daarna direct rechts af ‘’Ruinerweide’’ 

- U komt bij een driesprong, hier gaat u linksaf richting Oldenhave/Ruinen  

- Deze klinkerweg aanhouden tot u aan de linkerkant een electriciteitskast ziet staan, hier gaat u links, deze 

weg heet ‘’Molenvledders’’ 

- Op de T-splitsing aan het eind van de weg  gaat u rechts, daarna rechtdoor bij een zijweg van links en op de 

volgende kruising links aanhouden.  

- Bij de voorrangswegkruising rechtsaf Ruinen ingaan op het fietspad aan de andere kant van de weg. 

- Doorrijden naar het centrum en op de driesprong op de brink (pleintje) rechtsaf.  

- Op de volgende driesprong links en direct daarna weer rechts de J. Wierengaweg in. Nu gaat u links en 

volgt u de weg tot aan de kruising 

- Bij de benzinepomp aan uw rechterhand oversteken en dan naar rechts het fietspad op 

- U rijdt nu rechtdoor tot over het bruggetje, hier gaat u linksaf richting Gijsselte/Fluitenberg 
 

Vogelpark Ruinen:  
- Tweede afslag rechts, net voor de N375 (Postweg) 

- Aan het eind van de weg links afslaan 
- Daarna rechts de Postweg volgen. 

- We rijden door tot de T-Splitsing en gaan hier rechts de voorrangsweg op.  
- Eerste afslag rechts (Defensieweg) 

- Bij de kruising met de Pesserveldweg gaat u rechtdoor het Fietspad op. Deze blijft u volgen, ook rechtdoor 
de voorrangsweg oversteken. 

- Bij de volgende voorrangsweg (bij de begraafplaats) slaat u links af en volgt hier de borden terug naar 
Echten/Westerbergen 

 
 
 
 
 
 



     Dwingeloo en Ruinen 35 km 
   

 
 
 
 
 
 
 
Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

 
- Start bij de receptie, ga linksaf richting Echten 
- Aan het eind van het fietspad steek de Oshaarseweg over, volg het fietspad 

‘’Over de Nes’’ 
- Aan het eind van het fietspad gaat u links af, daarna meteen weer linksaf 
- Aan het eind van de weg gaat u linksaf 
- Na passeren spoorovergang tweede weg rechts ‘’Commissaris Cramerpad’’ 
- Volg het fietspad bij het rood/witte paaltje 
- Bij de kruising met de voorrangsweg gaat u rechtdoor, u volgt het 

‘’Commissaris Cramerpad’’ 
- U steekt de weg over en volgt het fietspad verder 
- Bij Paddenstoel 23130 gaat u rechtdoor de ‘’Defensieweg’’ op 
- U steekt de grote weg over en gaat bij paddenstoel 23133 het ‘’Commissaris 

Cramerpad’’ weer 
op 

- Deze volgt u tot paddenstoel 23134, hier steekt u over en gaat rechtdoor 
- Bij paddenstoel 23135 gaat u het fietspad weer op, bij de eerste splitsing gaat u linksaf, 

paddenstoel 23136 
- Bij paddenstoel 23137 gaat u gewoon rechtdoor, niet het ‘’Commissaris Cramerpad’’ op 
- Bij paddenstoel 21278 gaat u linksaf het fietspad op 
- U gaat bij paddenstoel 21275 linksaf tot aan de radiosterrenwacht, daar gaat u linksaf, 

de heide op, paddenstoel 21367 
- U volgt dit fietspad tot aan de schaapskooi en gaat richting Ruinen, gewoon rechtdoor. 
- Bij paddenstoel 21293 gaat u linksaf naar Ruinen en aan het einde van het fietspad gaat u linksaf 
- In Ruinen volgt u de wegwijzers richting Echten 
- In Echten volgt u de bordjes naar het park 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tip: 
Schaapskooi Ruinen 
april: aankomst en 
vertrek variabel.  
 
Half mei t/m 1 oktober: 
vertrek 10.00 uur  
aankomst 17.00 uur.  
 
1 oktober t/m 1 maart: 
vertrek variabel.  
Aankomst rond 17.00 
uur. 
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Ruinen, Koekange, Echten &  Zuidwolde 40 of 60 km 
      

 

 

 

Startpunt: Vakantiepark Westerbergen 

- Vanaf het park gaat u linksaf richting Echten 

- Aan het eind van het fietspad steek de Oshaarseweg over, volg het 

fietspad ‘’Over de Nes’’ 

- Aan het eind van het fietspad gaat u linksaf, daarna meteen weer 

linksaf 

- Aan het eind van de weg gaat u linksaf  

- Na passeren spoorwegovergang tweede weg rechts ‘’Commissaris 

Cramerpad’’  

- Volg het fietspad bij het rood/witte paaltje 

- Bij de kruising met voorrangsweg gaat u linksaf richting Ruinen en het ‘’Oorlogsmonument’’ (*1) 

- Ga rechtsaf op de Echtenseweg, steek de brug over ‘’Wold Aa’’ 

- Einde fietspad tweede weg rechts ‘’De Klinge’’ 

- U bent nu op de Brink in Ruinen            

- Startplaats TIP Ruinen 

- Ga voor de kerk langs  

- Steek de weg over bij Café Luning richting Ansen (Smeestraat) 

- Eerste weg rechtsaf ‘’Molenstraat’’ 

- Einde weg linksaf slaan richting molen ‘’de Zaandplatte’’ (*2)  
 

 

- Fietspad volgen 

- Eind van het fietspad weg over steken en rechts afslaan 

- Ga de eerste weg linksaf richting ‘’Vakantiepark de Wiltzangh’’ 

- Bij ‘’Vakantiepark de Wiltzangh’’ links aanhouden ‘’Witteveen’’ en weg volgen 

- Einde weg rechtsaf  

- Eerste kruising linksaf ‘’Huttenweg’’ 

- Bij de 5-sprong richting ‘’Blanken’’ 

- Einde weg linksaf 

- Bij de doorgaande voorrangsweg linksaf, daarna meteen rechts ‘’Wijkveld’’ deze weg gaat over in de 

‘’Wold Aa Weg’’ 

- Bij de ANWB paddenstoel nr. 24972 linksaf richting Weerwille 

- Rotonde oversteken richting Koekange 

- Bij de splitsing links aanhouden 

 
 
 
 
 
 

Tip: 
Molen ‘de Zaandplatte’: 
 
openingstijden: 
zat: 09.30-13.00 uur, 
dinsdag en donderdagavond  
(jul-aug): 14.00-16.00 uur. 
 



 
 
 
 

Vervolg zie volgende pagina 
Voor de route 65 KM zie verderop 

- Na passeren spoorwegovergang ga rechtdoor 
- Ga linksaf richting ‘’Koekangerveld’’ op de ‘’Meester H. Smeengeweg’’    

- Eerste weg rechts ‘’Panjerdweg’’ 
- Volg deze weg tot aan de Oshaarseweg, ga hier linksaf. 

- Volg deze weg tot aan  ons park dit is het eindpunt van deze fietsroute  
 
Vervolg route 65 KM 
 

- Na passeren spoorwegovergang rechts af ‘’Stationsweg’’ 
- Eerste weg linksaf ‘’Koekangerdwarsdijk’’ 

- Voorrangsweg oversteken 
- Bij kruising linksaf ‘’Eggedijkje’’ 

- Eerste weg rechtsaf ‘’Eggeweg’’ 

- Ga de eerste weg  rechtsaf ‘’Koekangerweg’’  (richting Zuidwolde) 
- Op de ‘’Commissieweg’’ rechts afslaan 

- Eerste weg linksaf ‘’Stapelerweg’’ 
- Bij café Poortman links aanhouden (dit is bij knooppunt 50, in het wandelknooppunten netwerk) 

- Eerste kruising linksaf ‘’ ’t Holtweg’’ (driesprong) 
- Einde weg linksaf en gelijk rechtsaf ‘’Drogterweg’’ 

- Bij splitsing richting Zuidwolde aanhouden ‘’Drogterweg’’ (rechtdoor blijven fietsen) 
- Bij driesprong rechtsaf ‘’Burg. Tonckensstraat’’ 

- Op de kruising rechtdoor  ‘’Burg. Tonckensstraat’’ 
- Einde weg linksaf 

- Voorrangskruising oversteken en Hoofdstraat volgen richting Echten.  
- Volg de bebording met de aanduiding ‘’Vakantiepark Westerbergen’’ 

 
 

 

 

 

                        

(*1)                           (*2) 
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Ruimte voor correcties: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mochten er veranderingen plaats gevonden 

hebben binnen onze routes vragen wij u 

vriendelijk deze aan ons door te geven. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



Wij hopen dat u deze 

fietsroutes met veel plezier 

heeft gefietst!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


