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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door de afwisseling tussen
vergezichten, verschillende soorten bebossing, prachtige
heidevelden en oude brinkdorpen.
Een route die u voert over asfaltwegen, betonnen
fietspaden en pittoreske grindpaadjes. U rijdt zelfs over
een fietspad, waar het is toegestaan om luidkeels mee te
zingen. Het is vooral een rustige fietsroute door de natuur
van het prachtig Drents landschap.
U vangt aan met de route vanaf de uitrit van de camping
en hier slaat u rechtsaf richting knooppunt (knp) 68. U
fiets op de Bakkeveenseweg en in de bocht naar links
rijdt u rechtdoor het zandpad op richting knp 68.
Zodra u bij de hoofdweg bent aangekomen, volgt u niet
meer de richting naar knp 86, maar steekt u de hoofdweg
over en rijdt u de Vennootsweg helemaal af.
Voordat u in het dorp “Een” aankomt, ziet u rechts een
goed onderhouden oorlogsbegraafplaats.
U gaat rechtsaf de hoofdstraat in en u koerst door naar de
rotonde en bereikt u knp 86.
Vanaf dit knp rijdt u richting knp 88 en na de rotonde
wordt u dikwijls begroet door de alpaca’s van de alpaca
boerderij aan uw linkerzijde. Na knp 88 fietst u door naar
knp 93 en u passeert een flink waterwerk met een
behoorlijke waterval.
U vervolgt het fietspad en na het passeren van de tweede
beek ziet u rechts een grondwater meter en 50 meter
verderop een uitleg met panoramabord van dit landschap
van eeuwen geleden. Het is de moeite waard om even te
stoppen om ze te bekijken en het landschap door een
buisje waar te nemen.
Na knp 93 rijdt u op een rustige asfaltweg door naar knp
80 en fietst u door het brinkdorp Westervelde richting knp
84. Bij het verlaten van dit dorp ziet u links hotel
restaurant de “De Jufferen Lunsingh” waar u heerlijk kunt
lunchen en/of dineren. U vervolgt uw tocht naar knp 84,
waarna u doorfietst naar knp 43.
Vanaf dit knooppunt rijdt u door naar knp 47 en passeert
u prachtige oude boerderijen en landhuizen in het dorp
Zuidvelde. Het is zeker de moeite waard om hier even af
te stappen en de eeuwen oude huizen, die prachtig zijn
gerestaureerd, op uw gemak te bekijken.
Hierna fietst u lekker door naar knp 47 en arriveert u in
Peest.

Na het dorp Peest verlaat u al snel de hoofdweg en slaat
u linksaf een mooi fietspad op richting knp 32.
U koerst lekker over de fietspaden en geniet van de
omgeving. Na het bruggetje over het Oostervoortse diep
draait het fietspad naar links en ziet u rechts een
heideveld en komt u aan bij knp 32.
Bij dit knp staan picknicktafels en een informatiebord
over de omgeving.
Vanuit knp 32 heeft u een prachtig uitzicht over het
heideveld. Hier even uitrusten is de moeite waard. Vanaf
knp 32 rijdt u door naar knp 46 en fietst u op het fietspad
waar ook luidkeels mag worden meegezongen. Let u maar
eens op het bordje.
Aan het einde van dit fietspad, ligt net voor de
Norgerweg aan de linkerkant, de natuurplaats “Noordsche
Veld”, waar wordt geïnformeerd over de natuur en is er
een restaurant waar u lekker iets kunt gebruiken.
Er worden allerlei ontdekkingstochten georganiseerd en
kunt u Geocachen. U steekt de Norgerweg over en slaat
links af richting knp 15 en hierna door naar knp 72.
U passeert halverwege het mooie dorp Langelo.
Bij knp 72 staan picknicktafels en een uitleg over het
landschap. Na knp 72 rijdt u door knp 71 en vervolgt u uw
weg naar knp 59.
Zodra u van het fietspad af komt en arriveert bij de
Meeuwenweg en slaat u rechts af i.p.v. links af richting
knp 59. Op het kruispunt met de Middendrift slaat u links
af en rijdt u naar knp 59, hierna richting knp 66 en
vervolgens rijdt u door naar knp 57.
Na knp 66 ziet u rechts een vliegveldje voor
modelvliegtuigen. Leuk om hier even te stoppen en de
vliegkunsten van de piloten te bewonderen.
Na knp 57 koerst u richting knp 55.
Bij dit knp kunt even over de brug naar rechts en ziet u
na 100 meter een bloemenpluktuin, waar dikwijls kleine
boeketjes voor een appel en een ei worden aangeboden.
Vanaf knp 55 rijdt u naar knp 50 en passeert u de
aardbeienkwekerij van de familie Poelman waar u,
afhankelijk van het seizoen, heerlijk aardbeien, asperges,
kakelverse eiren en andere streekproducten kunt kopen.
Na knp 50 rijdt u door naar knp 50 en vervolgens naar knp
11 en bent u weer aangekomen bij camping “De Drie
Provinciën”.
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* Knooppunt 86 wordt vanaf de camping niet aangegeven.
U slaat bij het verlaten van de camping rechts af en volgt de
aanwijzingen naar knp 68 totdat u het onverharde fietspad
verlaat en de Hoofdweg hebt bereikt. Links van u staat een
grote bank.
Hier steekt u de Hoofdweg over en rijdt de Vennootsweg
helemaal uit tot aan de kruising met de Hoofdstraat. U slaat
dan rechtsaf de Hoofdstraat in en rijdt deze uit tot aan de
rotonde.

De route verloopt grotendeels over prachtige
verharde fietspaden en is bij uitstek geschikt om met
een oost of noord- / zuid-oosten wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op de
terugweg wind mee als het mee zit.
Het totaal aantal kilometers van deze route is circa 42
kilometer
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U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van Route.nl en
offline beschikbaar maken in uw app van route.nl op uw
smartphone of gps apparaat.
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of achtergrond
Peest
Peest behoort tot de oudere dorpen van Drenthe, tussen 1298 en
1304 komt Peest al voor in de registers van inkomsten die de
proosdij van Sint Pieter te Utrecht toebehoren. Tot circa 1900
stonden de boerderijen allemaal om en in de nabijheid van de
Brink, na 1900 heeft het dorp zich aan de westkant richting Norg
uitgebreid.
De Lebbestaok
Waar de Schaapdijk en de Veldweg samen komen, staat de
Lebbestaok. Nu staat er tevens een gedenksteen. Vroeger werd
deze plek aangegeven door middel van een geschilde jonge eik.
Op deze plaats, toen nog woeste heide, zou in het verre verleden
(op een kaart uit 1639 staat deze staok reeds vermeld) een dode
vrouw zijn gevonden, genaamd 'Lebbe'.
De boeren uit Peest wilden niet voor de begrafeniskosten
opdraaien en beweerden dat de vrouw niet in hun marke lag.
De boeren uit Zeijen waren er stellig van overtuigd dat de vrouw
wél in de Peester marke lag. Uiteindelijk hebben de boeren van
Zeijen de vrouw begraven onder het beding dat de vindplaats
tevens de scheiding werd tussen de beide markes. Het schijnt dat
Peest toen heel wat hectares van haar marke is kwijt geraakt.
Tweede Wereldoorlog
Peest werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt
als strategisch punt. In 1941 werden inwoners van Norg en
omgeving gesommeerd mee te werken met de aanleg van een
vliegveld. In het drassige gebied, net buiten Peest, werden vier
landingsbanen gerealiseerd. Hoewel het vliegveld in Peest lag, was
de officiële Nederlandse naam 'Vliegveld Norg'.
De Duitsers noemden het 'Fliegerhorst Norg' en de geallieerden
'Aerodrome Norg'. Tevens werd er een waterbekken gegraven in de
vorm van een vliegtuig, die vanuit de lucht goed te herkennen
was.
Andere bronnen beweren, dat de afgraving de vorm van een
hakenkruis moest uitbeelden. Dit waterbekken, Westerveen
geheten (in de volksmond ook wel Hitlerring) diende tevens als
watervoorziening in geval van brand.
Ten tijde van de oorlog waren er in Peest twee brandweerkazernes. De landingsbanen bleken echter veel te drassig voor
vliegtuigen, waardoor het vliegveld slechts één maal gebruikt is.
Naast het vliegveld en het Westerveen werd tevens een dikke
bunker gebouwd. Deze bunker is nog steeds te bezichtigen. Begin
2011 werden de laatste explosieven uit het terrein verwijderd.
Sinds 1999 zijn 200.000 stuks munitie verwijderd.
Historische locaties
- Bunker Westerveen
Culinaire locaties
- http://www.dejagershof.nl (Peest)
- http://www.dejufferenlunsingh.nl (Westervelde)
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- http://nl.wikipedia.org/wiki/Peest

