Fietsroutes in de
omgeving van Midden
Drenthe

Beste Midden Drenthe gasten,
Wij hebben dit boekje voor je
gemaakt zodat je kan genieten van
het mooie Drentse landschap. Wij
hebben diverse routes in dit boekje
toegevoegd van verschillende
afstanden.

Wij wensen je heel veel fiets plezier
in de omgeving van Camping
Midden Drenthe.

Routes
1. De Drentse bosroute 40 kilometer
2. Orvelter fietsroute 41.5 kilometer
3. Fietsroute door het oude Orvelte 41
kilometer
4. Fietsroute door Drenthe haar dorpen,
geschiedenis en natuur 33 kilometer
5. Fietsroute bij Zwiggelte 49 kilometer
6. Fietsroute door de natuur bij Mantinge 72.5
kilometer
7. Fietsroute groeten uit Grolloo 74 kilometer
8. Fietsroute door Sleenerzand, Orvelte en
Witteveen 36 kilometer

De Drentse bosroute
De Drentse bosroute is een fietstocht van 42 kilometer en leid
je door de mooie Drentse Hooglanden. De Drentse
Hooglanden bieden kilometers aan prachtige landschappen
met heideheuvels, bossen en Schotse Hooglanders. De route
start bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Een bezoek
aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork maakt veel
indruk en brengt de nare dagen van de Tweede Wereldoorlog
tot leven. Wanneer je even verderop bent sta je opeens
tussen de radiosterrenwacht telescopen. Wandel en fiets ook
eens over de VAM-berg en geniet van het geweldige uitzicht
vanaf het hoogste punt van Drenthe. Deze prachtige
fietstocht leid je langs afwisselende hoogtepunten die het
mooie Drenthe hebben gevormd.
Je komt langs de volgende knooppunten:

58 52 55 50 56 74 51 54 96 95 22 33 31 03
Plattegrond:

Orvelter fietsroute
De Orvelter fietsroute is een fietstocht van 41.5 kilometer en
leid je door de afwisselende hoogtepunten die het mooie
Drenthe hebben gevormd. De Drentse Hooglanden bieden
kilometers aan mooie landschappen met heideheuvels,
bossen en Schotse Hooglanders. De Orvelter fietsroute start in
Orvelte bij knooppunt 78. Wanneer je in Orvelte mag je
natuurlijk het Museumdorp Orvelte niet missen. Orvelte is
een van de gezelligste en mooiste dorpjes van Drenthe en
Nederland. De oude monumentale boerderijen, de goed
onderhouden woningen, de bomen, mooie tuinen en straten
geven Orvelte een unieke sfeer. Bekijk en ervaar het zelf. Een
bezoek aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork
maakt veel indruk en laat je de nare dagen van de Tweede
Wereldoorlog herbeleven. Wanneer je even verderop bent sta
je opeens tussen de radiosterrenwacht telescopen.
Je komt langs de volgende knooppunten:

97 90 19 49 26 27 64 60 61 69 67 92 82

Plattegrond:
Plattegrond:

Fietsroute door het oude Orvelte
De fietsroute door het oude Orvelte is 41 kilometer. Bij deze
fietsroute kom je door drie prachtige dorpen gelegen midden
in de Drentse provincie genaamd Aalden, Westerbork en
Orvelte. Wanneer je in Orvelte bent kun je een kijkje nemen
in het museumdorp Orvelte. Hier komt de geschiedenis tot
leven. Als je net buiten Orvelte komt, kun je een nagebouwde
ijzerboerderij bewonderen en met een beetje geluk kom je de
schaapskudde tegen. Westerbork is net als Orvelte een
brinkdorp. Naast de monumentale kerk van Westerbork kun
je heerlijk bijkomen van je fietsroute op een van de vele
terrasjes.
Je komt langs de volgende knooppunten:

68 69 63 85 99 91 90 19 11 52 55 97 78 82 92 67 68

Plattegrond:

Fietsroute door Drenthe haar dorpen, geschiedenis en
natuur
Deze fietsroute is 33 kilometer. Je start bij deze fietsroute in
het Drentse dorp Westerbork bij knooppunt 90. In
Westerbork bevinden twee informatiepunten waar je diverse
souvenirs en plattegronden kunt halen om je bezoek aan
Drenthe niet te hoeven vergeten of om een leuk souvenir mee
te nemen voor je vrienden of familie. Wanneer je uit
Westerbork fietst kom je in het dorpje Elp. Wist je dat in Elp
ongeveer 350 Drentenaren wonen? Als je verder fietst kom je
langs Boswachterij Grolloo. wanneer je uit Grolloo fietst kom
je voorbij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Indien je
tijd hebt is het zeker de moeite waard om een kijkje te
nemen.
Je komt langs de volgende knooppunten:

90 97 55 50 54 58 03 05 11 19 90
Plattegrond:

Fietsroute bij Zwiggelte
Deze fietsroute is 49 kilometer. Je start bij deze fietsroute in
Westerbork bij knooppunt 90. Wanneer je eenmaal aan het
fietsen bent kom je in het Drentse dorp Zwiggelte. Zwiggelte
is een echt Esdorp. Esdorpen hebben een brink, een van
oorsprong gemeenschappelijke akker, een beek of een rivier
en tussen de brink en de boerderijen loopt de schapendrift.
Hier konden de schapen van de brink naar de velden lopen.
Tijdens deze fietsroute fiets je door het natuurgebied Groote
Zand Hooghalen. je fietst ook langs boswachterij Grolloo.
geniet van de natuur van Drenthe.
Je komt langs de volgende knooppunten:
90 19 11 05 15 04 02 34 03 31 33 22 95 96 54 50 55 97 90
Plattegrond:

Fietsroute door de natuur bij Mantinge
Deze fietsroute is 72.5 kilometer. Je start bij deze fietsroute in
Hooghalen bij knooppunt 15. Fiets door de prachtige
natuurgebieden van Drenthe. Fiets langs het Mantingerbos en
geniet van de natuur. Wist je dat het Mantingerbos een van
de oudste bossen in Nederland is? En wil je reeën zien? Grote
kans dat er reeën in het Mantingerbos te zien zijn. Wanneer je
verder fietst vind je ten oosten van Oosterhesselen het
landgoed De Klencke met afwisselend landschap.
Je komt langs de volgende knooppunten:

15 05 11 19 90 91 99 60 61 69 68 67 72 71 70 88 86 81 83 66 18 62 64 27 26 49 48 01 39 04 15

Plattegrond:

Fietsroute groeten uit Grolloo
Deze fietsroute is maar liefst 74 kilometer. Deze fietstocht is
voor de echte fiets lief hebber. Grolloo staat voor de blues
liefhebbers bekend als de woonplaats van Harry Muskee, de
zanger en oprichter van Cuby & Blizzards. Harry heeft
ongetwijfeld tijdens tochten door dit gebied inspiratie
opgedaan voor het album ‘Groten uit ‘Grollo’. Verder is dit
niet het enige bekende uit de regio. Wie aan Drenthe denkt,
denkt aan Hunebedden. Tijdens deze fietstocht kom je langs
het Hunebedcentrum. Is het niet interessant hoe
Hunebedbewoners leefden en woonden? Neem een kijkje en
ervaar hetzelfde.
Je komt langs de volgende knooppunten:

94 93 17 57 74 56 50 58 03 34 41 32 31 33 22 95 96 80 83 86 61 02 42 40 94

Plattegrond:

Fietsroute door Sleenerzand, Orvelte en Witteveen
Deze fietstocht is 36 kilometer. Deze fietsroute start bij de
knooppunt parkeerplaats schapendrift. Wanneer je eenmaal
aan het fietsen bent zie je Drenthe met veel natuur,
uitgestrekte bossen en heidevelden. In Drenthe ligt ook een
schitterend laagveen reservaat. Dit ligt in de kern van het
Sleenerzand. Hier kun je één worden met de natuur. In de
Drentse bossen wordt de rust en de stilte alleen onderbroken
door het gezang en gefluit van tientallen vogelsoorten. Kun jij
er een paar spotten?
Je komt langs de volgende knooppunten:

79 66 59 75 92 63 85 90 97 78
Plattegrond:

Plattegrond de Drentse bosroute

Plattegrond Orvelter fietsroute

Plattegrond fietsroute door het oude Orvelte

Plattegrond Fietsroute door Drenthe haar dorpen,
geschiedenis en natuur

Plattegrond fietsroute bij Zwiggelte

Plattegrond door de natuur bij Mantinge

Plattegrond fietsroute groeten uit Grolloo

Plattegrond Fietsroute door Sleenerzand, Orvelte en
Witteveen

Afvinklijst

o De Drentse bosroute 40 kilometer
o Orvelter fietsroute 41.5 kilometer
o Fietsroute door het oude Orvelte 41
kilometer
o Fietsroute door Drenthe haar dorpen,
geschiedenis en natuur 33 kilometer
o Fietsroute bij Zwiggelte 49 kilometer
o Fietsroute door de natuur bij Mantinge
72.5 kilometer
o Fietsroute groeten uit Grolloo
o Fietsroute door Sleenerzand, Orvelte en
Witteveen 36 kilometer

\

We hopen dat je geniet van de mooie
fietsroutes en de prachtige natuur.
Heel veel fiets plezier!

