Fietsroutes vanuit camping
DE DRIE PROVINCIËN
Route 5: Mensinge Bosch (circa 34 km)
De beschrijving bestaat uit:
•
Beknopte beschrijving van de route.
•
De knooppunten en eventuele afwijkingen
•
Route.nl download versie
•
Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
•
Referenties

Beknopte beschrijving van de route.
Deze route voert u via afwisselende landschappen en
vergezichten over weilanden en rijk beboste gebieden
naar het landgoed Mensinge.
Vanaf het begin van de route fietst u vooral, via lokale
asfaltwegen, door de prachtige weilanden vanaf de
start tot aan knooppunt (knp) 59.
Hierna fietst u via een landelijke weg en smalle
grindpaden door weilanden naar Nieuw Roden. In
Nieuw Roden passeert u tussen knp 51 en 74 een in
aanbouw zijnde nieuwbouwwijk waar een aantal
huizen getuigen van exclusieve architectuur.
Vanaf knp 74 tot en met knp 73 fietst u door het
prachtige landgoed Mensinge-bosch.
Het bos kenmerkt zich vooral door de bomen waarvan
de takken van een meter of twee vanaf de grond
groeien. Hierdoor ontstaat een prachtige
dieptewerking en (ver)gezichten door het bos heen.
De rustieke slingerende fietspaden en de
waterpartijen maken de ervaring compleet.
Na knp 73 begint u aan de terugtocht naar de camping
en vervolgt u de route door het Lieverder Bosch
richting knp 72.
Vanaf hier volgt u het fietspad over de dijk en de brug
over het Oostervoortse diep naar knp 71.
Het is de moeite waard om even op de brug over het
diep te stoppen en de toelichting van het
waterverloop te lezen.
Hieruit blijkt dat de provincie Drenthe nadenkt over
flora en fauna en hier ook bewust mee bezig is. Vanaf
71 fietst u lekker door een mooi bospadrichting knp
70.

Hierna vervolgt de route zich via een oude
klinkerweg naar knp 65 waarna u rechtsaf
slaat, richting knp 68
U vervolgt de route via een prachtig fietspad
door het bos en koerst u, na knp 68, af op de
eindbestemming knp 11: De Drie Provinciën.
Let wel even op de markante koe, circa een
kilometer voor de camping, aan de rechter kant
van de weg. Opmerkelijk is dat de familie de
Haan een veeteeltbedrijf exploiteert.
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De knooppunten en eventuele afwijkingen
Het totaal aantal kilometers van deze route is ca 34
kilometer.
De route verloopt via de aangegeven knooppunten en
kent geen afwijkingen in de vorm van doorsteken om
de route te verkorten.

-
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Deze route is bij uitstek geschikt om met een noord of
noord oosten wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op
de terugweg wind mee als het mee zit.
Download versie
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. Het
route.nl nummer is 1837195

Culturele, Culinaire en leuke locaties
Tussen knooppunt 55en 57 passeert u aan de
linkerkant de aardbeien kwekerij van de
familie Poelman. Behalve dat er aardbeien
van uitstekende kwaliteit te verkrijgen zijn
biedt deze locatie een diversiteit van
streekproducten aan, van jam, ambachtelijk
boeren ijs tot diverse verse vruchtensappen.
-

Landgoed / Museum Havezate Mensinge
tussen knooppunt 73 en 75 kunt u bezoeken
en eventueel een kopje thee of koffie te
nuttigen. Ook kunt u het museum bezoeken
dat ook op het landgoed gelegen is.

Referenties
Knooppunten kaart Noord Drenthe uitgave
2011 uitgegeven door Recreatieschap Drenthe
http://route.nl
https://destreekboer.nl/aardbeienkwekerijpoelman/
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