Fietseropuit :: Print route
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Van station Beilen naar De Boshoeve - Reeweg 14 Boijl. Telefoon 0561-421620
De samengestelde route is 35.15 km (2:20 uur)

Routebeschrijving Fietseropuit.nl
Lengte route: 35.15 km (2:20 uur)
Fiets op de weg in noordelijke richting
Ga na 15 m linksaf het voetpad op
Ga na 25 m rechtsaf de fietspad op
Volg de fietspad na 95 m linksaf
Volg de fietspad na 310 m rechtsaf
U passeert fietsknoopnummer 48
Fiets op de fietspad in noordelijke richting
Volg de fietspad na 20 m (fietsknoopnummer 48) rechtsaf
Ga na 15 m rechtdoor de Julianastraat op
Ga na 130 m linksaf de Perkstraat op
Ga na 55 m schuin links de Kruisstraat op
Ga na 100 m schuin rechts de Hekstraat op
Ga na 270 m rechtdoor de Asserstraat op
Ga na 180 m linksaf de Dikningestraat op
Ga na 120 m schuin rechts de De Vos van Steenwijkstraat op
Ga na 120 m rechtsaf de fietspad op
U passeert fietsknoopnummer 1
Fiets op de fietspad in noordelijke richting
Volg de fietspad na 20 m (fietsknoopnummer 1) linksaf
Volg de fietspad na 15 m (fietsknoopnummer 1) terug
Ga na 30 m schuin rechts de Eursingerweg op
Ga na 660 m rechtsaf de fietspad op
Ga na 210 m linksaf de Schapendrift op
Ga na 5 m rechtsaf de Sportlaan op
Ga na 430 m rechtdoor de Brunsting op
Ga na 35 m schuin links de fietspad op
U passeert fietsknoopnummer 39
Ga na 630 m linksaf de Brunsting op
Volg de Brunsting na 660 m linksaf
Ga na 650 m (fietsknoopnummer 38) rechtdoor de Brunstingerveld op
Volg de Brunstingerveld na 930 m (fietsknoopnummer 36) rechtsaf
Fiets op de Brunstingerveld in noordelijke richting (fietsknoopnummer 38)
Volg de Brunstingerveld na 120 m linksaf
Ga na 1000 m rechtdoor de Beilervaart op
Volg de Beilervaart na 120 m rechtsaf
Ga na 910 m schuin links de Eemster op
Ga na 800 m (fietsknoopnummer 81) linksaf de straat op
Fiets op de straat in noordelijke richting
Volg de straat na 45 m linksaf
Volg de straat na 1 km rechtsaf
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Ga na 660 m linksaf de Eemster op
U passeert fietsknoopnummer 94
Ga na 1 km linksaf de Holtien op
Fiets op de Holtien in westelijke richting
Ga na 80 m rechtdoor de Boterveen op
Ga na 1 km rechtdoor de Tolweg op
Fiets op de Tolweg in noordelijke richting
U passeert fietsknoopnummer 70
Ga na 180 m linksaf de Leggelerstraat op
Ga na 290 m rechtdoor de Leggeloo op
Ga na 1 km (fietsknoopnummer 76) rechtdoor de Juliana Bernhardweg op
Fiets op de Juliana Bernhardweg in westelijke richting
Ga na 1 km rechtsaf de Dwingelderdijk op
Ga na 390 m schuin rechts de fietspad op
Volg de fietspad na 1 km terug
Ga na 5 m schuin rechts de Moleneinde op
Ga na 380 m rechtdoor de Hoofdstraat op
Ga na 260 m schuin rechts de Kruisstraat op
Ga na 140 m rechtsaf de Kasteel op
Ga na 20 m linksaf de fietspad op
U passeert fietsknoopnummer 69
Fiets op de fietspad in zuidelijke richting (fietsknoopnummer 69)
Ga na 420 m rechtsaf de Kasteel op
Ga na 20 m linksaf de Kruisstraat op
Ga na 140 m schuin rechts de Hoofdstraat op
Ga na 170 m linksaf de Brink op
Ga na 140 m rechtsaf het Kerkpad op
Volg het Kerkpad na 240 m rechtsaf
Volg het Kerkpad na 10 m linksaf
Ga na 70 m schuin links de Meulakkers op
Ga na 15 m rechtsaf het Kerkpad op
Ga na 210 m (fietsknoopnummer 80) rechtdoor de fietspad op
Ga na 180 m linksaf de Westerdrift op
Fiets op de Westerdrift in noordelijke richting
Ga na 380 m schuin rechts de Kalteren op
Ga na 420 m linksaf de fietspad op
Volg de fietspad na 580 m rechtsaf
Ga na 10 m rechtdoor de Doldersummerweg op
Ga na 410 m rechtdoor de fietspad op
U passeert fietsknoopnummer 59
Fiets op de fietspad in westelijke richting
U passeert fietsknoopnummer 59
Ga na 1 km rechtdoor de Doldersummerweg op
Ga na 520 m rechtdoor de Dieverseweg op
U passeert fietsknoopnummer 14
Ga na 630 m linksaf de Madeweg op
Fiets op de Madeweg in noordelijke richting
Ga na 200 m schuin links de Dieverseweg op
Ga na 140 m terug de fietspad op
Volg de fietspad na 65 m rechtsaf
Ga na 5 m rechtdoor de Brink op
Ga na 200 m rechtsaf de Boylerstraat op
Volg de Boylerstraat na 85 m terug
Ga na 20 m (fietsknoopnummer 12) schuin rechts de fietspad op
Fiets op de fietspad in noordelijke richting
Ga na 160 m (fietsknoopnummer 12) rechtsaf de straat op
Ga na 10 m rechtdoor de fietspad op
U passeert fietsknoopnummer 21
Ga na 2 km scherp links de pad op richting knooppunt 32. Het eerste huis aan uw linkerhand is de Boshoeve. Laat ons even weten op welk tijdstip u ongeveer arriveert.

Leuke weetjes bij de knooppunten
Afstappers
Hampshire Hotel - Wesseling
Adres: Brink 26, Dwingeloo

Radiotelescoop
Soort: Kamer naar Kamer
Adres: Oude Hoogeveensedijk 4, Dwingeloo
http://www.astron.nl/about-astron/contact/contact-inf
ormation

Miramar Zeemuseum
Soort: Museum
Adres: Vledderweg 25, Vledder
http://www.miramar-zeemuseum.nl/home

Museum Valse Kunst
Soort: Museum
Adres: Brink 1, Vledder
http://www.museums-vledder.nl/valsekunst.html

Museum Valse Kunst
Soort: Museum
Adres: Brink 1, Vledder
http://www.museums-vledder.nl/valsekunst.html

Nationaal park Dwingelderveld
Soort: Natuurgebied
Adres: Oude Postweg 12, Spier
http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/documen
ts/bezoekersinformatie.xml?lang=nl

Planetron Cinedome
Soort: Attractie
Adres: Drift 11b, Dwingeloo
http://www.planetron.nl
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