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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door een afwisselend landschap
van heidevelden, bossen, vergezichten over bloemenvelden
en prachtige meren.

Na knp 27 rijdt u langs de Jonkershof en ziet u, afhankelijk
van het seizoen, uitgestrekte velden met papavers in
verschillende kleuren. Het is de moeite waard hier even te
stoppen om een foto te maken.

U vangt uw route aan bij de uitrit van de camping waar u
linksaf slaat en na knooppunt (knp) 11 linksaf gaat richting
knp 95. Halverwege de Nije Drintse Wei slaat u linksaf en
fietst u het schelpenfietspad op.

U passeert nog verschillende bloemenkwekerijen, voordat u
de Kanaalweg en de brug oversteekt, richting knp 14 in
Bovensmilde.

Aan het einde van dit fietspad slaat u linksaf en blijft u
richting knp 95 koersen. U rijdt langs de Gebroeders Kok, die
een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen en
verzwaren van de Afsluitdijk.
Halverwege het Mandefjild slaat u rechtsaf het Smidslaantje
in en aan het einde slaat u linksaf de Hoofdweg-Boven op,
richting knp 95.
Vanaf knp 95 fietst u heerlijk door een woonwijk van
Haulerwijk richting knp 98.
Nadat u de woonwijk hebt verlaten treft u aan de rechterkant een enorme Drentse kei aan en rijdt u hierna langs het
zwembad het “Blauwe Bos” in, waar u geniet van het mooie
uitzicht van bos en heide. Als u geluk hebt ziet u een hertje
grazen.
Na knp 98 trappen we door naar knp 91 en slaan linksaf
richting knp 76. Halverwege komt u een meubelmaker tegen,
waar u gerust een kijkje in de werkplaats mag nemen. Bij
knp 76 steekt u de weg over richting knp 60.
Aan het einde van de Rendijk ziet u links een woonhuis staan,
waarvan de eigenaar, meubeltjes, vogelhuizen en
vleermuiskastjes maakt, die voor een habbekrats te koop
worden aangeboden.

U verlaat het dorp en volgt de aanwijzingen naar knp 97 en
knp 61. Hier staat ook een bordje dat knp 97 is vervallen. Het
is maar dat u het weet.
Vanaf knp 61 koerst u richting knp 23. U rijdt op het
schelpenfietspad, heerlijk door het bos en komt u op een
ander gedeelte van het Fochterloërveen uit.
Als u het treft kunt u hier de Slangenarend zien bidden,
zweven en jagen. Dit is, mede door de spanwijdte van 178
cm, een indrukwekkend gezicht.
Bij de uitzichttoren slaat u linksaf en rijdt u langs
schitterende waterpartijen, waar u tevens bijzondere vogels
kunt waarnemen. Ook komen hier veel ooievaars even
badderen.
Na knp 23 rijdt u richting knp 63 en na dit knooppunt blijft u
op de Hoofdweg rijden, totdat u de Kerklaan ziet, waar u
rechtsaf slaat.
Halverwege de Kerklaan slaat u linksaf de Pastoor Smitslaan
op die u helemaal uit rijdt en aan het einde rechtsaf slaat,
de Generaal van de Boschweg op, richting knp 78 waar u
aankomt bij het Nationaal Gevangenis-museum. U vindt hier
diverse restaurants en bezienswaardigheden die u kunt
bezoeken.

U slaat rechtsaf de Weperpolder op en direct hierna slaat u
linksaf richting knp 60. Aan uw rechterhand ligt het
vakantiepark “Goudmeer” waar u bij het gelijknamige
restaurant iets kunt gebruiken.

Vanaf knp 78 rijdt u de Haulerweg op en deze blijft u volgen.
U steekt de laan van Weldadigheid en de Dominee Germsweg
over en blijft u het fietspad volgen tot aan de Kromme
Elleboogvaart en slaat u rechtsaf. Aan het einde van de vaart
slaat u linksaf de Norgerweg op.

Na knp 60 fietst u door naar knp 62 en heeft u een prachtig
uitzicht over het Fochteloërveen. Na knp 62 rijdt u, nog
steeds van het mooie uitzicht genietend, door naar knp 64.
U vindt bij dit knp een bord met daarop een uitleg over het
ontstaan van deze prachtige omgeving.

Na circa 500 meter slaat u rechtsaf de Vennootswijk op. Let
op het paaltje met een wandelroute markering, daar moet u
rechtsaf.

Vanaf knp 64 koerst u richting knp 66. Aan uw linkerkant
passeert u een vogelkijkhut en slaat u kort hierna linksaf het
fietspad op en wordt u wederom getrakteerd op een
schitterend panoramisch uitzicht over de Brunstingerplas en
de uitgestrekte velden, waar u wilde paarden kunt zien
grazen.
Bij knp 66 fietst u richting knp 98 en hierna door naar knp 27.
U passeert een grote kerstboomkwekerij, waar u misschien
uw kerstboom al kunt reserveren.

Aan het einde van dit fietspad slaat u linksaf de
Scheidingsweg op. U volgt de Scheidingsweg tot aan de grote
kruising met de Leeksterweg / Hoofdweg.
U steekt de weg over en slaat u direct rechtsaf en rijdt u op
het fietspad door tot aan de kruising met de grote houten
bank.
Hier slaat u linksaf en rijdt u, via de onverharde weg en het
schelpenfietspad, richting knp 11 en bent u weer
aangekomen bij camping “De Drie Provinciën”.
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Vanaf knp 78 rijdt u de Haulerweg op en steekt u de
kruising met de Laan van weldadigheid over en blijft
u rechtdoor uw weg vervolgen. Bij de kruising met de
Dominee Germsweg blijft u ook rechtdoor fietsen en
komt u op een smal schelpenpad terecht dat u helemaal
uit rijdt. Bij de Kromme Elleboogsvaart slaat u rechtsaf.
U rijdt de Kromme Elleboogsvaart helemaal uit en
hierna slaat u linksaf de Norgerweg op. Let u erop dat
aan de rechterkant van het water komt te rijden.

*** U rijdt op de Norgerweg en bij het schelpenfietspad slaat
rechtsaf het fietspad op.
Het is wel goed opletten, want het fietspad is niet
goed aangegeven en u rijdt er zo voorbij.
Het fietspad wordt gemarkeerd door een houten paaltje
met een wandelroute aanduiding. U rijdt dit fietspad
helemaal uit en slaat u aan het einde linksaf de
Scheidingweg op en fietst u door naar de Hoofdweg.
U steekt de Hoofdweg over en slaat rechtsaf het fietspad
op. U rijdt door totdat u links de grote houten bank ziet
en slaat linksaf richting knp 11
De route verloopt grotendeels over prachtige onverharde en
verharde fietspaden en is bij uitstek geschikt om met een
oost- of 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 51
kilometer.
Route.nl download nummer
U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van Route.nl en
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Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
of achtergrond
Bovensmilde
Streekdorp in de gemeente Midden-Drenthe (tot 1998 Smilde, tot 2000
Middenveld) aan de Drentsche Hoofdvaart tussen Assen en Smilde.
De 4 km lange voormalige veenkolonie telt vijf bruggen ter ontsluiting:
Norgerbrug of Norgervaartsche Brug, Van Liersbrug, Meestersbrug of
Sikkensbrug, Grietmansbrug en Jonkersbrug.
De uitbouw van het dorp naar het oosten geschiedde op het zgn.
Donkerslootsblok (blok IV). In 1851-55 vermeld als Boven Smilde.
In mei 1835 vestigde zich in het dorp ds. Hendrik de Cock, de voorman
van de Afscheiding. Van hieruit verbreidde hij het gereformeerde
gedachtegoed over Drenthe. In 1839 kwam de tegenactie: het dorp
kreeg een eigen hervormd kerkgebouwtje.
In 1860 werd Bovensmilde een eigen gemeente t.o.v. Smilde en in
1861 kwam er de eerste eigen predikant. De waterstaatskerk van
Bovensmilde is gebouwd in 1868-1869, de pastorie in 1862.
In de kerk bevindt zich een 18e-eeuws orgel, oorspronkelijk afkomstig
uit de Waalse kerk te Kampen en mogelijk gebouwd door A.A. Hinsz (in
1810 omgebouwd door L. van Dam met behoud van een deel van het
pijpwerk); het werd in 1897 hier geplaatst.
Andere bezienswaardigheden: het voormalige tolhuis annex keuterij
(tweede helft 19e eeuw) en het beeld De Voleinding bij de Van
Liersbrug, het laatste in een reeks van vier beelden die de vier Smildes
(Hoogersmilde, Hijkersmilde, Smilde en Bovensmilde) met elkaar
verbindt.
Fochteloërveen
Op de grens van Friesland en Drenthe ligt een uitgestrekt
natuurgebied, het Fochteloërveen.
Een gebied dat tot de verbeelding spreekt met vogels als de
kraanvogel en de blauwe kiekendief. Het Fochteloërveen is een van de
laatste gebieden met hoogveen in West-Europa.

Historische locaties
- Nationaal Gevangenismuseum

Culinaire locaties
- https://www.piepersenpaupers.nl (Veenhuizen)
- http://www.bitterenzoet.nl (Veenhuizen)
- http://www.goudmeer.nl
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