
Globale kaart van de fietsroute  

  

 

 

 

 

 

 

 



Startpunt:  
Cuneraweg 86      Calvijnschool Ederveen 
3911 RN Achterberg    De Zicht 3, 6744 WX Ederveen 
 

Let op!! Begint u in Ederveen? Start dan bij punt 45 op blz. 3 

1. U verlaat het kerkplein linksaf en u gaat na 50 m in de bocht naar rechts 

de Cuneraweg op. 

2. Ga na 300 m rechtsaf de Korte Steeg op, na 200 m wordt dit de 

Hogesteeg. 

3. Sla na 800 m aan het einde van de weg linksaf de Weteringsteeg op. 

4. Ga na 500 m rechtsaf de Friesesteeg op. 

5. Na 600 m gaat u op de T-splitsing rechtdoor het fietspad op richting het 

Valleikanaal. 

6. Na 800 m slaat u op de T-splitsing bij het Valleikanaal linksaf. 

7. Ga na 1900 m rechtsaf de brug over, de Werftweg op. 

8. Sla na 1 km, aan het einde van de weg, linksaf de Veensteeg in. 

9. Na 300 m is er een stoppunt. Hier kunt u aan uw linkerhand bij huisnr. 2 

de boerderij bezichtigen. 

10. Ga vanaf de boerderij linksaf de Veensteeg op. 

11. Sla na 500 m aan het einde van de weg linksaf de Kraatsweg in. 

12. Ga na 300 m op de T-splitsing rechtsaf de Bennekomsekade op.  

13. Na 200 m gaat u linksaf de Meentweg op. 

14. Sla na 1400 m aan het einde van de weg linksaf de Meentdijk in.  

15. Ga na 300 m rechtsaf de Dragonderweg op. 

16. Na 1400 m slaat u linksaf de Spitsbergenweg op.  

17. Ga na 400 m door de tunnel. 

18. Sla na 400 m rechtsaf het fietspad op. 

19. Dan gaat u na 200 m, net voor de Grote Beer, rechtsaf het fietspad op. 

(KLOMPJE) 

20. Ga na 800 m bij het stoplicht rechtover, en daarna meteen linksaf.  

21. LET OP: Na 500 m slaat u rechtsaf de Einsteinstraat op, tussen de Gamma 

en Eijerkamp.  (KLOMPJE) 

22. Sla na 300 m linksaf het fietspad op, bij de snelweg (in de bocht).  

23. Ga na 200 m rechtsaf onder de tunnel door, de Stationsstraat op. 

24. Na 500 m gaat u bij de stoplichten rechtdoor, door de tunnel.  

25. Ga na 300 m bij het 3e stoplicht, het grote kruispunt rechtover, de 

Hoofdweg op. 

  



26. Ga na 2 km rechtsaf het bedrijf van E.J. Bos Veevoeders (NIET P. BOS!) op, 

voor de tussenstop. Dit bedrijf kunt u bezichtigen.  

27. LET OP!!! Als u de lange route fietst, gaat u nu verder bij punt 32. voor de 

korte route vervolgt u gewoon punt 28. 

28. Ga vanaf E.J. Bos linksaf de Hoofdweg op. 

29. Sla na 400 m rechtsaf de Schras in. 

30. Na 200 m slaat u rechtsaf het Marktplein op. Hier is de eetstop met 

laadpunten voor elektrische fietsen! Eten, drinken en toiletten zijn in de 

school.  

31. Let op!! Als u de korte route fietst, gaat u nu verder bij punt 45. voor de 

lange route vervolgt u gewoon punt 32. 

32. Ga vanaf E.J. Bos rechtsaf de Hoofdweg op. 

33. Sla na 400 m linksaf de Fliertseweg in. 

34. Ga na 1,1 km rechtsaf de Zwetselaarseweg op. 

35. Na 1,8 km gaat u rechtsaf de Schansweg op.  

36. Ga aan het einde van de weg linksaf de Postweg op. 

37. Sla na 1,1 km linksaf de Nieuwenhuizerweg in. 

38. Ga na 450 m met de bocht mee naar links. Hier staat een bankje om 

eventueel wat te   rusten. 

39. Ga na 3,5 km aan het einde van de weg linksaf de Dorpstraat op.  

40. Sla na 300 m op de rotonde linksaf de Veenweg op. (KLOMPJE) 

41. Ga na 800 m aan het einde van de weg linksaf de Munnikenweg op, dit 

wordt na de bocht naar rechts de Brinklanderweg.  

42. Na 1,3 km aan het einde van de weg rechtsaf de Hoofdweg op.  

43. Ga na 600 m rechtsaf de Schras op.  

44. Na 200 m slaat u rechtsaf het Marktplein op. Hier is de eetstop met 

laadpunten voor elektrische fietsen! Eten, drinken en toiletten zijn in de 

school. Na het eten vervolgt u de route bij punt 45. 

 

Startpunt Ederveen: 

45. Ga vanaf het Marktplein rechtsaf de Schras op. 

46. Ga na 1,6 km linksaf de Veenweg op. (Fietsers die de lange route volgen, 

fietsen deze weg twee keer). 

47. Ga aan het einde van de Veenweg op de rotonde linksaf de 

Arnhemseweg op. 

48. Sla na 900 m rechtsaf de Schalm op.  

49. Na 1,8 km gaat u rechtdoor over het spoor. (VOORZICHTIG! Onverhard 

grindpad!) 

50. Ga na 200 m, aan het einde van de weg, linksaf de Kooiweg op.  



51. Ga na 800 m door de tunnel.  

52. Sla na 600 m linksaf de brug over, de Slaperdijk op.  

53. Ga na 1,1 km de spoorlijn over. 

54. Na 600 m gaat u linksaf, schuin naar beneden. 

55. Ga na 200 m rechtsaf het fietspad op. Dit is nr. 44 van het officiële 

fietsroutenetwerk. Volg nr. 44 tot het knooppunt 44. In onze route is dat 

bij regel 58.  

56. Sla na 100 m linksaf het fietspad op. 
57. Ga na 300 m rechtdoor de Dijkstraat op. 
58. Ga na 400 m rechtsaf het fietspad op, (dit is knooppunt 44 van het 

officiële fietsroutenetwerk.) 
59. Ga na 1,2 km aan het einde van de weg linksaf de Cuneraweg op.  
60. Sla na 1,6 km rechtsaf het fietspad op, parallel aan de grote weg. 
61. Na 100 m gaat u bij het stoplicht rechtdoor.  
62. Ga na 900 m bij de rotonde rechtdoor (schuin rechts aanhouden). 
63. Sla na 550 m rechtsaf Klein Dikkenberg in. 
64. Ga aan het einde van de weg rechtsaf de Oude Veensegrindweg op. 
65. Sla na 250 m linksaf naar Kwintelooijen.   
66. Vanaf Kwintelooijen gaat u rechtsaf de Oude Veensegrindweg op. 
67. Ga na 2,1 km aan het einde van de weg linksaf de Geertesteeg op, blijf op 

het fietspad.  
68. Ga na 200 m rechtsaf de Bovenweg op. 
69. Sla na 1,2 km, aan het einde van de weg, rechtsaf het fietspad op langs 

de Lijnweg. 
70. Na 600 m gaat u bij de stoplichten linksaf, en over de spoorlijn direct 

rechtsaf de Bergweg op. 
71. Ga na 200 m, aan het einde van de weg, linksaf de Boslandweg op. 
72. Na 800 m heeft u het eind-/stoppunt en de markt bereikt.  

  
Voor het vervolg van de route naar Ederveen, ga verder bij punt 1 op blz. 1. 
  

 
  

  

  

 

     

    

  



 

  

 


