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Groller fietsroutes 

 

De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) zet zich in voor de leefbaarheid van het 

dorp Grolloo en Omstreken. Deze omstreken bevatten o.a. de buurtschappen Papenvoort en 

Vredenheim.  

 

De Vereniging Voor Volksvermaken (VVV) stelt zich ten doel om voor de verschillende doelgroepen 

activiteiten te organiseren. De jaarlijkse fietstocht was er één van.  

 

In het jaar 2000 werd het evenement Grolloo is Zo! georganiseerd door de VDGO en de VVV. Een van 

de onderdelen was de presentatie van bedrijven, ateliers en hobbyisten. Door middel van 

openhuizen en tentoonstellingen werd een blik gegund in wat er zoal gemaakt dan wel te koop is in 

het dorp. Er werd een wandelroute langs de deelnemers in het dorp uitgezet. Dit heeft geleid tot een 

plan voor wandelroutes door en om het dorp. Wandelroutes die gekoppeld kunnen worden. 

Wandelroutes waarbij informatie wordt gegeven over verleden en heden. In 2002 heeft de VDGO de 

uitwerking op zich genomen. De wandelroutes zijn vervolgens in een boekwerkje samengevoegd.  

 

Daar er fietsroutes op de plank lagen kon een boekje met fietsroutes niet uitblijven. De opzet van de 

boekjes is gelijk gehouden. Uitbreiding van het aantal boekjes behoort tot de mogelijkheden. 

 

De fietsroutes: 

 Ellert en Brammert-fietstocht - Deze brengt u naar Schoonoord, alwaar zich het 

openluchtmuseum “Ellert en Brammert” bevindt. U kunt hier een bezoek brengen, maar u 

kunt natuurlijk ook de tocht vervolgen. 

 Örvelt-fietstocht - U fiets door de schitterende Drentse natuur richting het levende 

museumdorp Orvelte. In Orvelte kunt u genieten van de oude gebouwen, ambachten, 

klederdrachten etc. 

 Langs de Hondsrug-fietstocht - Deze fietstocht voert u richting Borger en van daaruit over de 

Hondsrug naar Gieten. Vanaf de top van de Hondsrug kunt u genieten van de schitterende 

vergezichten over cultuur- en natuurlandschap. 

 Drentse Aa-fietstocht - Deze tocht brengt u door het oude landschap. U fietst door mooie 

brinkdorpen, over hei, door bossen en terug door het stroomdallandschap van de Drentse 

Aa. 

 Veld-hei-bos-fietstocht - In westelijke richting, langs het Amerdiep, richting Ekehaar. Door 

het wondermooie natuurgebied Het Groote Zand bij Hooghalen en dan op naar het volgende 

grote natuurgebied het Hijkerveld. Via het kleine dorp Hijken, langs het Oranjekanaal weer 

terug. U komt o.a. langs het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dit is zeker een bezoek 

waard. Vervolgens fietst u langs het voormalig kampterrein richting Grolloo. 

 

Wij willen u er attent op maken dat de vermelde openingstijden afkomstig zijn van informatie ten 

tijde van publicatie van dit boekje. 

Mocht u opmerkingen of suggesties hebben, dan wordt u verzocht contact op te nemen met het 

adres op de achterzijde van dit boekje. Bij voorbaat dank. 

 

De VDGO wenst u veel fietsplezier! 

 

  



"Ellert & Brammert" Fietstocht (34,5 km) 
 

 
  



P = paddestoel    R=richting 
 

 u vertrekt vanaf de Vredesboom te Grolloo en gaat in noordelijke richting de Hoofdstraat in, 
R Rolde 

 rechts aanhoudend komt u op het Oostereind 

 bij de rotonde gaat u rechtdoor 

 u fietst R Papenvoort 

 u fietst langs "De Moere" en over het Anderse Diep 

 u gaat rechtsaf het fietspad op en direct rechtdoor, langs de bosrand ANWB-inr.20369 R 
Schoonloo 

 dit fietspad volgen, dan einde fietspad links, P23370 R Schoonloo  

 u fietst nu op de Tienmaatsweg 

 vervolgens gaat u linksaf het betonnen fietspad op 

 ook dit fietspad blijven volgen tot einde fietspad 

 u steekt ondertussen, wellicht ongemerkt, het Schoonloërdiepje over 

 op einde fietspad links, R Borger 

 u fietst nu op de Koestukkenweg 

 de nu volgende kruising rechtdoor 

 u fietst nu op de Paardenkampenweg 

 de voorrangsweg recht oversteken (pas op!) 

 u fietst nu op de Ringveenweg 

 einde weg links, naar Westdorp 

 u kruist nu het Kanaal Buinen-Schoonoord P22546 

 in Westdorp eerste weg rechts (100m. na brug) aanhouden 

 volgende kruising rechtdoor (R Eesergroen), deze weg aanhouden 

 u komt nu op de Fleermaatsweg 

 u gaat nu steeds rechtdoor, weg gaat over in Weg van de Kampen en daarna in een bocht 
naar links in de Turfdijk 

 na 50 meter rechts, dan rechtdoor, weg gaat over in zandweg (±20m) 

 u kruist het zijkanaal en gaat rechtsaf op het schelpenpad  

 pad blijven volgen, u kruist wederom het Kanaal Buinen-Schoonoord 

 u gaat linksaf, R Eeserveen, de Kanaalstraat in 

 einde weg slaat u rechtsaf, R De Kiel P21348 

 in Eeserveen, eerste weg links, R Odoornerveen P20965 

 u gaat vervolgens rechts het fietspad op P20863 (fietspad na ±30m) 

 u komt nu op de Tramstraat in Schoonoord 

 deze steekt u over en gaat links 

 na een paar honderd meter ziet u rechts het Openluchtmuseum "Ellert & Brammert” 
 
De terugtocht (nog maar 15,7 km) 
 

 op het fietspad aangekomen gaat u linksaf, R De Kiel 

 voor De Kiel gaat u links bij ANWB-inr.23174 R Elp 

 u rijdt nu op De Tip, met aan uw linkerhand de gelijknamige camping 

 vervolgens rechtdoor het fietspad op, het bos in P23157 richting Elp 

 de nu volgende kruising van fietspaden rechtdoor P23160 RElp 

 als u het bos verlaat ziet u rechts het Ellertsveld en links het Orvelterveld 

 bij P23161 rechtdoor fietst u de boswachterij Schoonloo binnen 

 het fietspad splitst zich, u houdt rechts aan, P23348 R Schoonloo 

 bij P23162 rechts aanhouden, 30m klinkerweg, dan weer fietspad op 



 bij P22469 rechtdoor R Schoonloo, daarna bij P22466 rechtdoor  

 u steekt de Elperstroom over 

 weg volgen tot aan de weg Schoonloo-Elp, deze oversteken (pas op!) 

 u gaat rechtdoor 

 de informatieschuur van SBB houdt u aan uw rechterhand 

 u neemt het fietspad rechts P23165 

 u ziet rechts de Ieberenplas 

 fietspad volgen tot aan een kruising van fietspaden 

 op de kruising rechts, R Grolloo P21550 

 u komt over de houten fietsbrug 

 eind fietspad links 

 einde weg links P20872 

 de hier direct opvolgende kruising rechtdoor P22738, de Elperweg in 

 u steekt het Amerdiep over 

 einde weg rechts, u rijdt Grolloo binnen  

 na ongeveer vijftig meter links, de Amerweg in 

 op de volgende kruising rechtdoor, u fietst nu op de Middenstreek 

 u komt uit bij de Vredesboom en hebt op dit punt de rit voltooid 
  



"Örvelt" Fietstocht (35,4 km) 
 



W = wegwijzer    P = paddestoel    R=richting 
 

 u vertrekt vanaf de Vredesboom te Grolloo en gaat in westelijke richting, de Middenstreek in 

 kruising rechtdoor en u komt op de Amerweg 

 u volgt de Amerweg en bij einde weg gaat u rechts W9477 R Amen 

 u fietst na 50 meter linksaf, de Elperweg in P 20871en over het Amer Diep 

 u gaat op kruising rechtsaf de Soartendijk op, P 22738 R Hooghalen 

 deze weg volgen, dan eerste weg links  

 u fietst nu op De Halkenbroeken  

 vervolgens gaat u rechtsaf het fietspad op 

 einde fietspad links P 24162 R Westerbork en na 200 meter weer fietspad volgen 

 u houdt links aan, P 24161: Westerbork 

 op einde fietspad verharde weg volgen 

 einde verharde weg rechts het fietspad op 

 eerste fietspad rechts, P 24159:Westerbork 

 u volgt dit fietspad totdat u, bij einde weg linksaf gaat, P 24158 Westerbork, u fietst op de 
Ossevoort in de Holmers 

 de Ossevoort gaat over in de Westerbroeken, u slaat de tweede weg links in, u fietst nu op 
de Smalbroeksweg en rijdt Elp binnen 

 einde weg rechts, u fietst op de Hoofdstraat 

 u volgt de Hoofdstraat langs P 22501 R Schoonloo 

 voor het Hotel gaat u bij P 22500 R Westerbork (Westerborkerstraat) 

 u steekt de weg Schoonloo-Westerbork over W18015 R Orvelte 

 u fietst op de Meertenakkersweg - volgende splitsing links de Boerdiek op 

 u volgt deze weg (later Middenveldsweg) en gaat het fietspad rechts in - P 24911 R Orvelte - 
u komt aan bij het Oranjekanaal 

 u gaat linksaf, P 23350 R Orvelte 

 bij P 23351 R Orvelte steekt u het kanaal over - links P 23352 Orvelte  

 eerste weg rechts, P 23353Orvelte - de Schapendrift volgen 

 u kunt vervolgens uw fiets stallen bij de Brink, u heeft 18,5 km gefietst 
 
Kijk even rond in het dorp. Veel plezier in Örvelt. 
 
De terugtocht (nog maar 16,9 km) 

 Als u uitgekeken bent kunt u de terugtocht aanvaarden. We verlaten Orvelte bij P 23354 R 
Schoonoord  

 einde weg links P 20359 R Schoonoord 

 u fietst richting het Oranjekanaal en steekt deze over 

 u slaat rechtsaf richting Schoonoord W2810 R Schoonoord 

 vervolgens eerste weg links, P 23824 R De Kiel 

 u fietst nu over het Orvelterveld, de Orvelterveldweg steeds volgen 

 bij P 23161 R Elp, linksaf het fietspad op, (boswachterij Schoonloo) 

 het fietspad splitst zich, u houdt rechts aan, P 23348 Schoonloo 

 bij P 23162 R Schoonloo, rechts aanhouden, 30m klinkerweg, dan weer fietspad op 

 rechtdoor bij P 22469 R Schoonloo, dan rechtdoor bij P 22466 R Grolloo  

 u steekt de Elperstroom over 

 bij P 23163 rechtdoor, u rijdt nu op de Zwatte 

 weg volgen tot aan de weg Schoonloo-Elp, deze oversteken (pas op!) 

 u gaat rechtdoor P 23164 R Grolloo, u fietst op de Ieberen 

 de informatieschuur van SBB houdt u aan uw rechterhand 



 u neemt het fietspad rechts P 23165 R Grolloo 

 u ziet rechts de Ieberenplas 

 fietspad volgen tot aan een kruising van fietspaden 

 op de kruising rechts, P 21550 R Grolloo 

 u komt over de houten fietsbrug 

 eind fietspad links, daarna einde weg links P 20872 R Grolloo 

 de hier direct opvolgende kruising rechts P 22738, de Soartendijk in 

 u steekt het Amerdiep over 

 einde weg links, de Heetlagendijk in, u rijdt Grolloo binnen 

 op kruising rechts, de Zuiderstraat in 

 vervolgens derde weg links - u fietst nu op de Hoofdstraat 

 u vindt links de Vredesboom en hebt op dit punt de rit voltooid 
  



"Langs de Hondsrug" Fietstocht  (40,5 km) 
 

 

 

  



W = wegwijzer    P = paddestoel    R=richting 
 

 u vertrekt vanaf de Vredesboom te Grolloo en gaat in zuidelijke richting de Hoofdstraat in 

 via de Schoonloërstraat gaat u einde weg rechts 

 u de eerste weg links in, u rijdt op de Boerhaarsweg 

 einde weg rechts, de Tienmaatsweg op 

 u gaat het tweede fietspad links in 

 fietspad volgen, dan einde weg links R  Borger  

 op kruising links, u fietst op de Stroetendijk  

 vervolgens gaat u eerste weg rechts, de Strengenweg in   

 even verderop hebt u rechts de glasblazerij 

 u steekt de weg Borger-Rolde over en fietst na 11 km Borger binnen 

 u houdt links aan en komt langs "De Harbarg" 

 op einde weg (voorrangsweg) rechts 

 eerste weg links, de Brinkstraat in 

 rechtdoor totdat u rechts de Bloemdijk in kunt fietsen 

 de tweede weg links inslaan, u bevindt zich op De Slieten 

 van De Slieten houdt u rechts aan De Baander in 

 rechts aanhoudend komt u voor een rotonde 

 u gaat voor deze rotonde links R  Buinen 

 u gaat over het kanaal Buinen-Schoonoord 

 u neemt het eerste fietspad aan uw linkerhand 

 u bevindt zich op de Saksenroute 

 na 2,5 km gaat u links het schelpenpad op 

 u gaat over de sluis en volgt het pad tot einde weg 

 u gaat hier schuin rechtdoor, Bronneger in 

 u steekt de weg over, R  hunebedden, Saksenroute volgen 

 bij P 24891 R Drouwen, u fietst op de Kerkweg 

 einde weg links R Gasselte, rechts hebt u "De Oude Waag"  

 In Drouwen rechtdoor naar de Alinghoek 

 u verruilt de Saksenroute tijdelijk voor de Flintenroute 

 aan uw linkerhand vindt u "Versteend Leven"; een bezichtiging waard 

 via de Markeweg komt u voor de voorrangsweg, u gaat rechts R  Gasselte, van de 
Flintenroute zit u nu weer op de Saksenroute 

 na een paar honderd meter ziet u links het "Drouwenerzand"; een mooie speeltuin voor jong 
en oud 

 in Gasselte gaat u de eerste weg rechts R  Achter De Brinken  

 u slaat links de Olde Hof in 

 einde weg rechts 

 u neemt vervolgens de eerste weg links, u fietst dan op de J. Hugeslaan 

 einde weg steekt u over en gaat linksaf 

 u komt bij een rotonde, u gaat rechtdoor 

 eerste weg rechts bij P 23550 R Gieten 

 het volgende fietspad links in, P 23549 R Gieten 

 de kinderkopjes gaan over in een geasfalteerde weg 

 bij P 23548 R Gieten links het fietspad op 

 na twee kruisingen gaat u rechts bij P 23547: Gieten  

 u fietst op de Grote Kamp, deze blijft u volgen tot P 23546 

 hier rechts R Gieterveen / Eext 



 u gaat even verder het fietspad op, via P 23545 links, het fietspad op. U fietst nu op de 
Hagedoorn. 

 u komt nu weer op de Grote Kamp en gaat rechts. 

 einde weg links, u fietst de Boddeveld op 

 langs de ijsbaan tot einde weg, u gaat rechts en daarna direct links de Asserstraat op R  Rolde 

 u blijft de Asserstraat volgen, u gaat het fietspad op, steekt de Asserstraat over en vervolgens 
de kruising met de N34 R  Rolde 

 ter hoogte van de afslag Eext gaat u links het bos in bij P 20946 R Grolloo 

 u hebt nu 30 km gefietst 

 bij P 21635 R Grolloo gaat u rechtdoor, op weg naar het schitterende stroomdallandschap bij 
Papenvoort 

 aan het eind van dit fietspad komt u op de weg Borger-Rolde, er staan twee verkeersborden 
met het nummer W18014, u gaat R  Ekehaar, dus eerst rechts en direct weer links 

 u bent aangekomen op de Hogeveldweg, deze volgt u tot de eerste weg links, u rijdt de 
Noorderesweg op 

 op de eerste kruising gaat u rechts, u fietst Grolloo binnen 

 u verlaat het Oostereind via de rotonde, waar u rechtdoor gaat, het Oostereind gaat over in 
de Hoofdstraat 

 de Hoofdstraat volgen, u komt uit bij de Vredesboom en hebt op dit punt de rit voltooid 
  



“Drentse Aa”  Fietstocht  (43 km) 
 

  



W = wegwijzer    P = paddestoel    R=richting 
 

 u vertrekt vanaf de Vredesboom te Grolloo en gaat in noordelijke richting de Hoofdstraat in, 
R  Rolde 

 de Hoofdstraat gaat over in Oostereind  

 u gaat op de rotonde rechtdoor R  Papenvoort 

 neem de eerste weg links (Noorderesweg) en vervolgens eerste weg rechts (De Lagen) 

 u steekt de Borgerderstraat over en gaat op het fietspad links R  Rolde 

 ter hoogte van Mariëncamp fiets u de (oude) Borgerderstraat in 

 u gaat de eerste weg rechts, op T-spliting links R  De Ziel  

 direct na viaduct rechts, u fietst op de Dongelsdijk, deze gaat over in fietspad 

 einde fietspad rechts R  Gieten 

 u fiets nu door het beekdal van het Rolderdiep 

 bij P 02927 R  Anderen 

 u fietst Anderen binnen en gaat bij W 3914/1 R  Eext 

 na 150 mtr. bij P 21570 R  Anloo 

 u passeert na 1 km het Scheebroek, hier lopen Schotse Hooglanders (Kudde van Anloo) 

 na nog eens 2,5 km vindt u aan uw rechterhand het Pinetum "Ter Borgh" - Let op! Bij bord "P 
Pinetum 400m" gaat u direct rechts het zandpad op (huisnummer 7 op kei) 

 u volgt het zandpad tot ingang Pinetum 

 bezoek aan Pinetum 

 u fietst het zandpad terug en gaat einde weg rechts 

 in Anloo gaat u rechts de Brinkstraat in, bij W 2599/2 

 u neemt de 2de weg links, de Lunsenhof - het Homanshof, infocentrum over de Drentse Aa 
(vrij toegankelijk) leuk en leerzaam voor jong en oud 

 u verlaat het Homanshof en gaat links af 

 einde weg rechts - na 300 m links de Bosweg in - na camping Anloo gaat u verder over het 
schelpenpad 

 na ongeveer 2 km kunt u aan uw rechterhand grafheuvels ontdekken 

 bij P 22061 gaat links R  Schipborg en na 200 m gaat u bij de Galgenberg rechts P 24348 

 einde schelpen rechts W 13504 R  Schipborg 

 in Schipborg bij P 20897 links de Schapendrift op 

 na ongeveer 2 km bevindt zich een mooi bruggetje over de Drentse Aa 

 einde fietspad links bij P 20898 R  Gasteren  

 eerste kruising rechts bij W 2925 R  Loon 

 u fietst Gasteren uit en vervolgt het fietspad 

 in het gehucht Balloërveld bij W 21569 links R  Balloo (Let op, niet het fietspad over het 
Balloërveld nemen! 

 u fiets naar Balloo met links het Balloërveld en rechts het beekdal van het Lonerdiep 

 einde fietspad bij W 21568 gaat u links R  schaapskooi 

 tip!- bezoek het infocentrum Balloërveld bij de schaapskooi 

 u fiets het Balloërveld over R  Anderen P 64647 

 u vervolgt de weg Koelandsdijk R  Rolde 

 u gaat links de Gieterstraat op (voor de Fa. Dries langs) 

 u steekt de Gieterstraat over en slaat rechts af op het fietspad 

 einde fietspad gaat u links de Hoornsestraat in - einde Hoornsestraat links 

 sla de tweede weg links in (De Ziel) - De Ziel volgen en na viaduct direct rechts het fietspad 
op  

 einde fietspad komt u op de Borgerderstraat - eerste weg rechts de Stroetenweg in en de 
N857 oversteken 



 u fietst via de Stroetenweg Mariëncamp binnen - u neemt het eerste fietspad rechts en 
houdt rechts aan 

 u volgt dit fietspad tot aan de Grolloërstraat N376 - u gaat hier op het fietspad links R  
Grolloo 

 u volgt het fietspad tot de rotonde van Grolloo en fietst rechtsaf Grolloo in via het 
Oostereind, overgaand in de Hoofdstraat 

 de Hoofdstraat volgen, u komt uit bij de Vredesboom en hebt op dit punt de rit voltooid 
  



"Veld-Hei-Bos” Fietstocht"  (42,5 km) 
 

 

 
W = wegwijzer    P = paddestoel    R=richting 
 

 u vertrekt bij de Vredesboom te Grolloo en gaat in westelijke richting, de Middenstreek in 

 kruising rechtdoor, u bevindt zich nu op de Amerweg  

 u gaat op de eerste weg rechts, Vredenheimseweg P 24907 

 u kunt de geitenboerderij aan uw linkerhand bezichtigen (bepaalde tijden) 

 kruispunt Vredenheim rechtdoor P 24904 R  Ekehaar 

 weg gaat over in zandweg - u neemt het fietspad 

 eerste fietspad rechts - schelpenpad P 24903 R  Ekehaar 

 u volgt dit pad tot einde weg - u gaat links P 24902 R  Ekehaar  

 eerste weg rechts, u fietst op de Oal Diek P 24901 R  Ekehaar 

 aan uw rechterhand vindt u galerie De Kiekkast 

 einde weg rechts, u bent in Ekehaar P 24900 R  Assen 

 u gaat links de Esweg in P 23388 R  Hooghalen - deze volgen tot einde weg 

 bij P 23389 links R  Hooghalen 

 na paar honderd meter rechts bij P 23390 fietspad op 

 u bent in het natuurreservaat Het Groote Zand, hier lopen schapen en runderen 

 fietspad blijven volgen tot de weg Hooghalen-Amen (12,8 km gefietst) 

 hier rechts P 23391 R  Hooghalen 

 u fietst het spoor over en volgt het fietspad Hooghalen binnen 

 op het kruispunt gaat u rechts de Hoofdstraat in W 10828 R Assen 

 u slaat daarna 2de weg links De Drift in 



 einde De Drift rechts de Bosweg in - op de Bosweg links het fietspad op 

 u komt op een fiets/wandelviaduct en fietst over de A28 

 einde fietspad gaat u links af - Boermarkeweg 

 vervolgens 2de weg rechts de Draadweg in - daarna T-splitsing links 

 u komt vervolgens op de weg Hooghalen-Smilde en gaat hier rechts 

 bij P 22918 gaat links R  Hijken, u fiets het Hijkerveld op 

 u gaat fietspad links bij P 23028 R  Hijken 

 bij P 23237 R  Hooghalen - langs "Ensink kooi", een bezoekje waard 

 fietspad blijven volgen tot einde weg  

 u gaat vervolgens rechts P 23238 R  Hijken (u hebt nu de helft van de route afgelegd) 

 in Hijken gaat u bij W 3074 R  Westerbork- langs het Oranjekanaal ZZ 

 op de kruising met de weg Hooghalen-Beilen vervolgt u de route langs de noordzijde van het 
kanaal W 3073 R  Westerbork 

 u gaat het fietspad links bij P 23394 R  Hooghalen 

 de weg Hooghalen-Westerbork kruisen en rechtdoor P 23393 R  Hooghalen 

 u komt vervolgens weer bij P 23392 en gaat hier rechts R  Amen (u heeft nu 32,1 km gefietst) 

 u kunt zuivelboerderij Thalens bezoeken (bepaalde tijden) 

 u kunt een bezoek brengen aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 bij W 10263 rechts R  Schoonloo 

 u komt langs het Melkwegpad, een huwelijkseik "JB" 1937, voormalig kamp Westerbork, de 
radiotelescopen en het monument van kamp Westerbork 

 bij P 24161 gaat u links R Assen 

 fietspad gaat over in asfaltweg - vervolgens fietspad rechts bij P 24162 

 einde fietspad links en daarna op T-splitsing rechts R  Grolloo - u rijdt op de Soartendijk 

 weg volgen - P 24905 rechtdoor - op kruising bij P 22738 rechtdoor 

 u gaat links de Heetlagendijk op en fietst Grolloo binnen 

 u gaat de eerste kruising rechts af de Zuiderstraat in 

 vervolgens neemt u de eerste weg links - u fietst op de Schoolstraat  

 u neemt links het wandel/fietspad  

 op de Middenstreek aangekomen ziet u rechts voor u de Vredesboom en hebt de tocht 
volbracht. 

  



Achtergrondinformatie 
 
Ellert en Brammert-fietstocht 
 
 

Openluchtmuseum "Ellert en Brammert" 

 
In Schoonoord in de streek van het Ellertsveld herleeft het 
verleden van Zuidoost-Drenthe. In het openluchtmuseum 
"De Zeven Marken" is een unieke verzameling huisjes en 

hutten uit lang vervlogen tijden bijeengebracht. Er zijn een oude dorpsherberg, een tolhuis, een 
veenderijtje en plaggenhutten met schuurtjes die deels in de grond zijn gebouwd. Ook zijn er een 
typische keienklopperij, een oud schooltje, een dorpsgevangenis, een smederij, een 
timmerwerkplaats uit 1900, een prachtige Saksische boerderij en natuurlijk is er een grote 
schaapskooi waarin Drentse schapen zijn ondergebracht. 
 
In het openluchtmuseum worden diverse demonstraties verzorgd tussen 10.00 - 16.00 uur.  
 
Het sieraden maken en weven op een antiek weefgetouw op elke maandag en dinsdag. De 
demonstratie pottenbakken vindt plaats op dinsdag, woensdag en donderdag. Een bomenzagerij is 
elke woensdag in bedrijf. In de weekends wisselende demonstraties. Staatsbosbeheer verzorgt een 
doorlopende dia-voorstellling. Er zijn diverse exposities waaronder een grote geologische 
verzameling fossielen, gesteenten, ertsen en mineralen.  
 
Een speeltuin en kinderboerderij zijn ook aanwezig.  
 
Bezoekt de oude Drentse Herberg. Men ontvangt u  hartelijk en gastvrij. De herberg staat het gehele 
jaar voor u open, waarin men graag uw koffietafel, partijen, bruiloften, recepties, personeelsfeestjes 
of reünies verzorgt. 
 
Zet de klok voor een paar uurtjes een eeuw terug: 
in het Openluchtmuseum "Ellert en Brammert" in Schoonoord! 
 
 

 

 Örvelt (Orvelte) 

 
‘UIT TURF, JENEVER EN ACHTERDOCHT heeft Onze Lieve 
Heer de Drent gewrocht', zo luidt een oud gezegde. Maar dat 
was in voorbije en armoedige tijden. De rijkdom aan, rust en 

ruimte in de natuur en de gastvrije openheid van de inwoners maken het hedendaagse Drenthe 
aantrekkelijk voor velen. 
Orvelte, een actief museum 
Een van de boeiende attracties is het in oude stijl gerestaureerde museumdorp Orvelte. Werken en 
leven van vroeger zijn hier vastgelegd in rustieke gebouwen, gegroepeerd rond het centrale 
dorpsplein, de brink. De rietgedekte boerderijen in dit historische dorp behoren tot de oudste 
bewaard gebleven parels van Saksische bouwkunst. De straatjes en erven zijn geplaveid met oude 
klinkers en zwerfkeien. Orvelte is een (bewoond) museum in de open lucht. Maar zonder de vaak 
bijbehorende saaiheid. Integendeel, in en rond de eeuwenoude panden kunnen jonge en oudere 



bezoekers delen in de levendige ambachtelijke bedrijvigheid van toen. Want in monumentaal Orvelte 
werkt de historie in het heden! 
 
'Toen' leeft hier nu volop 
Nieuwsgierige bezoekers vinden hier 's zomers dagelijks voor 'elk wat wils'. Uw verrassende 
ontdekkingsreis voert bijvoorbeeld langs: de dorpsbrink (het dorpshart voor bijzondere themadagen, 
folkloristische groepen, speciale markten, theatervoorstellingen, enz.) de kleine, maar unieke 
zuivelfabriek uit 1899 in bedrijf zijnde ambachtelijke bedrijfjes, zoals klompenmakerij, smederij, 
houtzagerij, karakteristiek tolhuis, enz. kachel- en slagersmuseum, leuke 'Ot en Sien' winkeltjes en 
galerieën schaapskudde en -kooi, de paardentram en nog veel meer. Het originele Drentse 
boerencafé en het ruime restaurant laten de gasten sfeervol bijkomen van hun zwerftocht door een 
boeiend verleden. (Voor we het vergeten: enkele panden in het dorp zijn privé-bezit, respecteert u 
de privacy van de bewoners a.u.b.) 
 
We heten u van harte welkom 
Maar die turf, jenever en achterdocht dan? Wel, de turf vindt u verspreid in het dorp, de borrel 
wordt geschonken in het gemoedelijke dorpscafé en de achterdocht is allang ingewisseld voor gulle 
Drentse gastvrijheid. 
 

 
 
Langs de Hondsrugfietsroute 
 
 

 Nationaal Hunebed Informatiecentrum 
Borger  
Keer terug naar de prehistorie; expositie over hunebedden, wisseltentoonstellingen, erfgoedwinkel, 
kleincafé, kinderspeelhoek, video- en diapresentatie. 
Geopend: Dinsdag t/m Vrijdag 10:00 - 17:00 
Zaterdag, Zondag en feestdagen 11:00 - 17:00 
Adres: Bronnegerstraat 12, Borger 
 

 
 

Expositieboerderij Versteend Leven  

 
Bekijk hier mineralen, fossielen, schelpen en prachtige sier- 
en edelstenen uit de gehele wereld. Vrij Entree. 

Geopend: 1 April t/m 31 Oktober iedere dag 10:00 - 17:00 
Adres: Alinghoek 7, Drouwen 
 
 

  



Drentse Aa fietsroute 
 

Het unieke Balloërveld  
Ten oosten van Assen, net iets boven Rolde ligt het 
prachtige, 367 hectare grote Balloërveld. Het is een hoog 
plateau tussen de stroomdalen van het Loonerdiep en het 
Rolderdiep, begrensd door lager gelegen graslanden. U kunt 
er volop genieten van de gevarieerde flora en fauna. Op de 
heide en in de zandverstuivingen leven veel diersoorten die 
kenmerkend zijn voor deze biotopen. Bijzonder waardevol 
zijn de circa veertig grafheuvels op het veld, die dateren uit 
de periode van de steentijd tot de ijzertijd. Ook zijn er 

duidelijke sporen zichtbaar van prehistorische akkercomplexen (Celtic fields) en middeleeuwse 
karresporen.  
 

Informatiecentrum Balloërveld  
Over het Balloërveld valt veel te vertellen. In het Informatiecentrum komt u alles te weten over de 
sporen uit het verleden, de bijzondere natuur en de schaapskudde. De expositie is gratis te 
bezichtigen. Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden met rolstoel en er is een aangepast toilet 
aanwezig. Bij binnenkomst ziet u een algemene inleiding met een videofilm. De expositie heeft drie 
thema's, interessant voor oud en jong. 
 
 

de Anloo Fold 
AI zo'n twintig jaar grazen er Schotse Hooglanders op 
natuurterreinen in het stroomdal van de Drentsche Aa. Deze 
runderen behoren tot de Anloo Fold (fold = kudde). Deze 
voor Drenthe unieke veehouderij specialiseert zich in het 
houden van dit imposante runderras. De Anloo Fold is in 
opbouw. De kudde zal over een paar jaar permanent zo'n 
honderd dieren tellen.  
 
 

 

Pinetum 'Ter Borgh'  
Het pinetum 'Ter Borgh' ligt tussen de dorpen Anloo en Eext 
aan de zuidkant vande Boswachterij Anloo .  
Het pinetum ligt in een gemengd bos dat in de jaren 1922-
1930 is aangeplant met hoofdzakelijk lariks, fijnspar, grove 
den en beuken. Langs de lanen van het bos staan 
Amerikaanse eiken. Het gevarieerde bos wordt afgewisseld 
met vennen en heidevelden.  
In 1953 werd door de familie Everts het initiatief genomen 
om een coniferencollectie aan te planten. Naar ontwerp van 

Ger Bootsman is een aantrekkelijk wandelpark ontstaan waar men kan genieten van de grote 
verscheidenheid in kleur en vorm van de diverse coniferen. De meeste bomen in het pinetum zijn 
voorzien van een etiket met daarop de Nederlandse naam, de wetenschappelijke naam en het land 
van  
herkomst.  



Het woord pinetum komt van de wetenschappelijke naam Pinaceae (dennenfamilie). Een pinetum is 
een verzameling van houtige gewassen, die tot de naaktzadigen behoren. De belangrijkste hiervan 
zijn de coniferen en die komt u tijdens een wandeling volop tegen. 
 
 

Veld-Hei-Bos” Fietstocht 
 

Het Groote Zand 
Wetenswaardigheden van het Groote Zand  
Het gebied is sinds 1983 eigendom van de Stichting 'Het 
Drentse Landschap', die hier een zorgvuldig beheer uitoefent 
om dit gevarieerde, heuvelachtige heidegebied in stand te 
houden.  
Dit natuurreservaat is in meerdere opzichten een bijzonder 
gebied.  
Het Groote Zand is een voonnalig stuifzandgebied. Een 
restant hiervan bevindt zich in het midden van het terrein.  

Het reservaat kent open gebieden met natte en droge gedeelten. We vinden er stuifzand, heide, bos, 
vennetjes en begroeide veenkommen.  

 Op veel plaatsen komt een ondoorlatende keileemlaag in de on dergrond voor, waardoor 
zelfs hogere gedeelten soms zeer vochtig zijn.  

 Ongeveer 125 ha heide en bos is ingerasterd als schapenterrein. De eigendommen van 
Stichting 'Het Drentse Landschap' en die van Staatsbosbeheer vormen samen één grote 
beheerseenheid.  

 Het Groote Zand vormt in landschappelijk opzicht een belangrijke overgangszone tussen het 
open weidevogelgebied van Geelbroek en de boswachterij Hooghalen. 

 

De zandverstuiving 
 
Het Groote Zand zoals we dat nu kennen is een voormalig stuifzandgebied. De resten hiervan kunnen 
we nog steeds in het terrein terugvinden.  
De stuifzanden zijn geheel door toedoen van de mens ontstaan. Nadat de oorspronkelijke bossen (de 
oerwouden) geleidelijk waren gekapt, hetgeen reeds in het stenen tijdperk aanving, veranderden 
deze geleidelijk in open heidevelden. Zo zijn de eens onmetelijke Drentse heidevelden ontstaan. Als 
strooisel in de potstal werden vroeger heideplaggen gebruikt die, vermengd met de schapenkeutels 
als bemesting voor de akkers, de essen dienden. Door de groei van de bevolking nam de vraag naar 
mest voor de akkers toe. Door overbeweiding van de heide, het te vaak branden of te diep en te 
veelvuldig steken van plaggen, kreeg de wind hier en daar vat op het zand; de zandverstuivingen 
ontstonden.  
De grootste uitbreiding kregen de zandverstuivingen in de 19de eeuw. Provinciale verordeningen 
dwongen de eigenaren van de grond het stuifzand vast te leggen door b.v. bosaanplant. De hoge 
kosten die dit met zich meebracht deed vele eigenaren besluiten hun bezit te verkopen.  
Staatsbosbeheer, dat in 1899 de bebossing van zandverstuivingen ter hand had genomen, kon zo in 
de 20-er en 3O-er jaren grote eigendommen verwerven. 
  



Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
 
Midden in Drenthe ligt een plek met een geschiedenis. Hier 
worden de levens van honderdduizend Nederlandse joden in 
herinnering gehouden. Op het terrein van kamp Westerbork 
met reconstructies en monumenten, en in het museum.  
 
In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt over 
het leven van slachtoffers en overlevenden van het kamp 
verteld. Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films 

maken het verhaal van Westerbork ook voor kinderen toegankelijk. Filmbeelden uit 1944, een 
gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste afscheidsgroet, een grote maquette 
van het kamp, tekeningen van spelende kinderen geven een beeld en een gevoel van dit sprekende 
verleden.  
 
Tussen 1942 en 1945 zijn door de Duitse bezetter 107.000 joodse Nederlanders en vluchtelingen 
weggevoerd. Hiervoor gebruikten de nazi's kamp Westerbork. Dit kamp was in 1939 als Centraal 
Vluchtelingen-kamp voor uit Duitsland gevluchte joden in gebruik genomen. 
 
In 1942 werd het een Durchgangslager, een tijdelijke verblijfplaats voor in Nederland levende joden. 
Ook Sinti en verzetstrijders werden van hieruit naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor 
gedeporteerd. Het leven in kamp Westerbork werd door hoop en angst bepaald. Bijna iedere week 
vertrok op dinsdag de trein. Goederenwagons met een vastgesteld aantal slachtoffers. Drie-en-
negentig maal vertrok zo'n transport. Slechts 5.000 gedeporteerden overleefden de oorlog.  
 
 
Op de vroegere appèlplaats staan 102.000 stenen. Een steen voor iedere jood, Sinti of verzetsstrijder 
die werd gedeporteerd en niet terugkwam. Monumenten doen de bezoeker denken aan deze zwarte 
bladzijde uit de geschiedenis. De spoorlijn met de omhooggebogen rails symboliseert de 
verschrikkelijke vernietiging. Een kruis op een verzetsgraf herdenkt de dapperen die hun leven gaven.  
 
Midden op kamp Westerbork staat de Jerusalem Stone, een Israëlisch Holocaust-monument. En 
langs het voormalige tracé van de spoorlijn staan de Tekens in Westerbork met de namen van de 
vernietigingskampen. 
 
 


