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- Sla rechtsaf de parkeerplaats af de Koedijk op.
 

- Ga bij de T- splitsing linksaf de Spiekampenweg in.
 

 - Sla aan het einde (ter hoogte van restaurant Narline)
rechtsaf de Hoogeveenseweg op.

 
 - Ga het fietspad op richting Zuidwolde.

 
   - Ga de Stuw over en sla direct rechtsaf de Stuw op (langs

het water).
 

 - Blijf het water volgen, de weg gaat over in de Linieweg en
buigt linksaf.

 
  - Blijf deze weg volgen tot aan het einde van de weg dan kom
je bij een T-splitsing de Meppelerweg, ga hier het fietspad op

en sla hier rechtsaf.
 

Zuidwolde - Veningen- IJhorst - de Wijk (45 km) 
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- Sla de eerste weg linksaf de Westerveldseweg op. En ga bij de T-
splitsing rechtsaf en blijf de weg volgen met de bochten mee.

 
- Blijf door rijden tot de splitsing met de Burgemeester

Tonckensstraat, ga hier linksaf.
 

- Eerst rechts richting Fort.
 

  - Blijf de Drogterweg volgen tot de Y-splitsing met de Meeuwenweg
linksaf (hou links aan rij Fort uit).

 
- Vervolg deze weg, dit is een lange weg.

 
- Ga bij de Y-splitsing linksaf en volg de Pieperij.

 
- Ga bij de T splitsing met de Lutten Oever en de Oud Avereest

rechtsaf de Lutten Oever op. Deze weg gaat over in de Groot Oever.
Sla bij de Y splitsing linksaf en blijf de Groot Oever volgen. Deze weg
gaat over in de Heerenweg (houd links aan voor huisnummer 6 rij je

langs).
 
 



- Blijf op de herenweg rijden tot en met de T – Splitsing met de
Poortsteeg, sla hier rechtsaf die straat in.

 
- Blijf rechtdoor gaan op het fietspad.

 
- Ga het water(de Reest over) , je bent nu weer in Drenthe!! De weg

gaat verder in de Juliana weg.
 

- Blijf de Julianaweg volgen tot de T- Splitsing en sla rechtsaf de
Dorpsstraat.

 
- Blijf de Dorpsstraat volgen tot de Y splitsing , houd hier rechts aan

de Commissieweg op. Blijf rechtdoor gaan op het fietspad volg
monument ‘muur van geweld’.

 
 - Blijf deze weg volgen, aan de rechterkant komt u straks langs het

monument de ‘Muur tegen geweld’.
 



Het is de moeite om te stoppen bij het monument muur van
geweld (als je wilt stoppen en kijken moet je bij de T splitsing à

Stapelerweg rechtaf en gelijk links).
 

Blijf rechtdoor rijden, de Commissie weg gaat over in de straat
Veeningen.

 
Blijf de Veeningen weg volgen tot de splitsing met de Willem

Moesweg, Ga hier rechtdoor de Meppelerweg op.
 

Sla links af de Linieweg op en blijf deze uitrijden. Deze weg gaat
over in De Stuw.

 
Sla aan het einde linksaf het fietspad van de Hoogeveense weg

op. Deze weg gaat over in de Zuidwolderweg, het fietspad volgen
tot Narline hier afslaan. 

 
Deze weg blijven volgen tot dat je de afslag van Nijstad ziet, hier

rechts.
 

Jullie zijn weer op de eind bestemming. 
 



 
1. Fiets naar het zuidwesten, richting de Echtenseweg

2. Sla rechtsaf naar de Echtenseweg
3. Weg vervolgen naar de Zuidwolderweg

4. Sla rechtsaf bij boszicht 
5. Weg vervolgen naar de Ruinerweg -> aan de rechterkant thee time 

6. Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Echtenseweg
7. Verlaat de rotonde naar de Echtenseweg

8. Weg vervolgen naar de Oosterstraat
9. bij de T splitsing rechts richting de brink 

10. hier rijd je weer tegen een T splitsing aan, hier ga je links
11. Hierna volgt een lange weg rechtdoor

12. Sla linksaf naar de Meppelerweg
13.. Weg vervolgen naar het Oosteinde

14. Neem op de rotonde de 3ste afslag richting Koekange 
15. Ga hier het fietspad op.

16. Blijf rechtdoor op de weerwille richting Koekange 
17. Weg vervolgen naar de Weerwille

18. Langs het tankstation de Tinq
19. Blijf dit fietspad volgen

20. dit fietspad komt langs de Westerbergen en eindigt bij Bosszicht 
21. bij boszicht rechts aanhouden 

22. Eerste afslag rechts en dan rechtdoor 
23. Je eindigt weer bij het paviljoen

 

Nijstad - Echten - Ruinen   


