FIETSROUTE 41 KM - 3,5 UUR
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16. Albertdina
Na 500 meter vind je de prachtige molen van Noord-Sleen,
Albertdina. Die kun je bezoeken.
• Draai vervolgens om en fiets
via de Binnenweg naar de
Emmerstraat, richting knooppunt 14.
• Vanaf hier volg je route 15
richting Westenesch.

17. Westenesch
• Als je knooppunt 15 bent gepasseerd, volg je route 19.
Aan je linkerzijde zie je in het
midden van een weiland een
Kazemat. Dat lijkt op een oud
trafohokje, maar is het niet. Het
is een overblijfsel uit de Tweede
Wereldoorlog en was onderdeel
van de verdedigingslinie.
In Westenesch kun je hunebed
D44 bezichtigen.
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18. Het einde is in zicht
• Vanaf knooppunt 19 fiets je
richting knooppunt 21.
• Op de Hondsrugweg linksaf slaan
om weer terug te keren bij de
Nabershof.
Hier kun je de route afsluiten
met een bezoek aan het langgraf
(hunebed D43).
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15. Noord-Sleen
• Fiets rechtdoor naar NoordSleen.
• Ga rechtdoor over de rotonde
naar de Dorpsstraat.
Na enkele meters kun je een
bezoekje brengen aan pluimveebedrijf Boes. Bij Boes nemen
ze zeker even de tijd voor
vragen over de gang van zaken
op het bedrijf. Ook is hier een
winkeltje met allerlei streekproducten. De moeite waard om
even te kijken!
• Vervolg je weg over de
Dorpsstraat.
• Hou rechts aan om naar de
Markeweg te gaan.

							
Van alle tijden ...

Het Hondsruggebied is geologisch,
archeologisch en cultuurhistorisch
bijzonder waardevol en uniek.
UNESCO gaf het gebied daarom de
status van Global Geopark.

WWW.DEHONDSRUG.NL

3. Hunebed D42
• Volg de Schietbaanweg 1,5 km.
• Ga rechtsaf bij bordje 41.
Na een paar honderd meter kun je
Hunebed D42 bezoeken.
• Vervolg de weg, sla linksaf op de
Sluisvierweg.
• Ga over het Oranjekanaal
rechtsaf het fietspad op.
• Na 1,7 km linksaf slaan naar De
Hullen (niet bordje 35 volgen).

Boeren op De Hondsrug
Boeren hebben door de eeuwen heen een grote rol gespeeld in het gebruik en
de vormgeving van het Hondsruglandschap. Al sinds duizenden jaren hebben
ze met akkerbouw en veeteelt het oerlandschap van het Hondsruggebied
omgevormd tot landbouwgrond. Vanaf de jonge steentijd zochten ze een plek
in het natuurlandschap, dat bestond uit wouden, moerassen en hoogvenen.
Door schaalvergroting is veel van het vroegere landschap verloren
gegaan. Gelukkig vind je in het Hondsruggebied nog overblijfselen uit
vroegere periodes. De fietsroute Toer langs de boer neemt je mee
naar vroeger én naar nu. Langs sporen van prehistorische landbouw,
middeleeuwse boerendorpen, oude en nieuwe boerderijen, door
het esdorpenlandschap, langs beekdalen, hoogveenontginningen,
heidevelden en ruilverkavelingsgebieden. En je zult zien: ook het
moderne boerenleven is absoluut een bezoekje waard!

1. Start route
De Nabershof, Noordeind 21,
7815 PB Emmen, Nederland
www.denabershof.nl

Je kunt de route ook starten
in Oud Aalden (zie routeaanwijzing 11).

2. Nabershof: expeditiepoort
Boeren op De Hondsrug
Nergens beleef je het verhaal
van de boeren zo echt als in deze
oudste boerderij van Emmen.
• Vanaf de Nabershof ga je
rechtsaf richting het centrum
van Emmen.
• Nog voor het kruispunt steek je
de weg over naar de Langgrafweg.
• Deze volg je.
• Aan het einde rechtsaf slaan naar
de Schietbaanweg langs de N381.
Rechts van je zie je de bolvormige
Schimmeresch.

4. Kraterbosje
• Fiets 500 meter door.
Hier kun je het verhaal van de
verdwenen boortoren ’t Haantje
ontdekken.
• Blijf hierna de weg volgen.
Na 700 meter kom je bij de eerste
hotspot van de fietsroute!
5. Hotspot melkveehouderijen
Altijd al eens een kijkje bij de boer
willen nemen? Dit is je kans!
De families Hilhorst en Weitkamp
openen hun erf voor je. Ze wonen
beide op De Hullen en zijn buren
(op nummers 8 en 9). Als de
beachvlag buiten staat, ben je
welkom om een kijkje te komen
nemen.
Doe dit niet zomaar. Er rijdt van
alles rond, dat kan gevaarlijk zijn.
De boeren verwelkomen je graag
persoonlijk. Bel het nummer dat
is aangegeven op het informatiebord bij de picknicktafel. Zo laat
je weten dat je graag wilt komen.
Alleen even uitrusten? Dan hoef
je de boer niet te bellen. Bij beide
boerderijen vind je een picknicktafel met allemaal leuke en interessante informatie. Ga lekker
zitten en geniet van de omgeving!
6. De Kibbelkoele
• Vervolg de weg en ga rechtsaf op
De Hullen.
• Ga na 1,7 km rechtsaf op
’t Haantje.

• H ierna linksaf en langs het
Bosbad het Sleenerzand in.
Aan je linkerzijde vind je recreatieplas Kibbelkoele.
• Ga bij de splitsing met ANWBpaddenstoel 62753 links.
• Blijf dit fietspad volgen.
• Over de N376 rechtsaf het
fietspad op.
7. H
 unebed D49 ‘De Papeloze
Kerk’
Na 1,4 km kun je de Papeloze Kerk
(hunebed D49) bezichtigen, 350 m
van de weg. Op de borden staat
aangegeven hoe je er komt.
• Volg het fietspad langs de hoofdweg nog 400 m en sla linksaf op
de Schapendijk bij de grote steen
‘Sleenerzand’ in een naamloze
weg richting Wezup.
• Ga na nog eens 700 m linksaf bij
de kruising en ga naar het zuiden.

8. Celtic Fields
• Fiets in zuidelijke richting door
het Sleenerzand, richting knooppunt 33.
Na 1 km ben je bij De Galgenberg
(grafheuvel). Hier kun je je fiets
parkeren voor een bezoek aan het
laatste overgebleven stuk van de
Celtic Fields in het Sleenerzand.
Op een van de informatieborden
staat hoe je er komt.
9. Elsie’s steen
• Vanaf knooppunt 33 fiets je naar
knooppunt 07.
Hier ligt Elsie’s steen. Dit is de
oude markegrens van Sleen en
Zweeloo.
• Hier rechtsaf richting knooppunt 67.

10. Van Gogh Kerk
In Zweeloo vind je aan de rechterzijde de kerk die Van Gogh ooit
heeft geschetst. Zeker de moeite
waard om even af te stappen en
deze te bezichtigen.
• Ga rechtdoor en sla linksaf naar
de Hoofdstraat. Deze weg wordt
na de brug de Aelderstraat.
• Deze weg volgen richting knooppunt 68.
11. Oud Aalden
• Na 1 km, als je Aalden bijna
uit gaat, linksaf bij de ANWBpaddenstoel, naar knooppunt 68.
Hier kun je genieten van een
authentiek esdorp met Saksische
boerderijen.

• V ervolg de weg Oud Aalden en ga
rechtdoor richting knooppunt 67.
• Op de Koemarsdrift volg je
Benneveld.
• Bij ANWB-paddenstoel 24925
linksaf.

12. Benneveld
• Bij ANWB-paddenstoel 24924
rechtsaf naar Benneveld, richting
knooppunt 72.
• Deze weg volg je 3 km.
Rechts heb je een prachtig uitzicht over de hooilanden langs de
Aalderstroom.
• Volg vanaf knooppunt 72 route 08
naar Sleen.
13. Sleen
• In Sleen vervolg je de weg over de
Schaapstreek.
Je fietst langs de brink en kerk
van Sleen.
• Volg hier route 07.
• Ga linksaf naar de Groningerweg
bij ANWB-paddenstoel 23345.
• Blijf op de Groningerweg tot en
met de Zweeloërstraat (sla niet
linksaf naar route 07).
14. Hunebed D50 & D51
• Op de Zweeloërstraat ga je
rechtsaf.
Als je de hunebedden D50 en D51
wilt bezoeken, ga je na enkele
meters linksaf. Hier wordt aangegeven dat er hunebedden zijn.

