Midden in Drenthe Fietsroute door de Smildes

Fietsroute door de Smildes
28,5 km fietsen midden in Drenthe

Beleef Midden in Drenthe
Midden in Drenthe vind je
nog ongerept oerbos en ruige
heidevelden. De perfecte plek om
heerlijk rond te dwalen of op je
mountainbike doorheen te crossen.
Je kunt er zomaar oog in oog
komen te staan met onze Schotse
Hooglanders, dat zijn nog eens echt
stoere gasten.

Ook vind je midden in Drenthe
nog echte authentieke dorpjes
zoals Orvelte. En wat te denken
van de indrukwekkende verhalen
in Herinneringscentrum Kamp
Westerbork? En in het voorjaar en
de zomer zijn er tal van gezellige
evenementen.

Dit dorpsommetje is tot stand gekomen door de samenwerking
tussen de dorpen, de Culturele Raad Smilde, de Historische
Vereniging De Smilde en Stichting Marketing en Promotie
Midden Drenthe.

www.midden-in-drenthe.nl
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Het veen, waarvan er genoeg was in dit gebied, werd in blokken
opgesplitst en verdeeld onder particulieren, die daar voldoende
voor wilden betalen. Op 21 februari 1770 hadden de Drost en
Gedeputeerden van Drenthe daarvoor een plan van aanleg
vastgesteld, waarbij de venen in kaart waren gebracht.
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Vertrekplaats: Deze fietsroute start in
Hoogersmilde bij het overzichtsbord op
de parkeerplaats naast ‘Het Rietendak’,
Rijksweg 211 in Hoogersmilde. U
kunt echter ook opstappen in een
van de andere dorpskernen: in
Smilde bij het overzichtsbord op het
evenemententerrein naast Molenwijk 3
en in Bovensmilde aan Molenwijk 20 bij
de biologische tuin De Groene Stap en het
hertenkamp ’t Meulenparkie.
Vanaf de parkeerplaats fietst u het
fietspad rechtsaf langs het informatiebord
over “Het Rieten dak” en u steekt de
Bosweg over en vervolgt het fietspad tot
aan de Hendrik Oostdraai.
U steekt via de Hendrik Oostdraai de
vaart over.
Aan de overkant slaat u rechtsaf om 500
meter tot aan de steenfabriek te fietsen.
Daar staat een informatiebord bij de
kalkzandstenen huizen.
U fietst nu een stukje terug in de richting
Smilde, Vaartweg, wat hier de “stille” kant
heet. U passeert de Beilervaart. Deze vaart
loopt tot aan Beilen waar een draaikolk
is. (Links aan de kant van de vaart staat
een praatpaal met informatie over de
schippersbeurs in ‘Het Rietendak’ aan het
begin van de route.)
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Iets voorbij de Beilervaart staat rechts bij de
boerderij Jagerslust een informatiebord. De
weg er naast loopt naar de TV toren en een
klein natuurterrein.
Vervolg de fietstocht tot voorbij het viaduct
van de N381, de weg van Drachten naar
Emmen.
Direct na het viaduct komt u langs drie huizen
“1953”, “Avondrust” en “Welgelegen”. Het huis
met de naam “1953” heette tot voor enkele
jaren “De Knol”. Op deze plek stond vroeger
een armenhuis.
U blijft aan de stille kant fietsen richting
Assen. Even na het Oranjekanaal passeert u
een bord over “De Polle”.

14.

een infobord gewijd aan deze kerk.

22.

Aan het eind gaat u linksaf.

U vervolgt de fietstocht langs de Hoofdvaart
en voor het voormalige gemeentehuis van de
voormalige gemeente Smilde met de naam
“Villa Maria” staat ook een informatiebord.

23.

Op de Schoolstraat aangekomen slaat u linksaf
richting de Vaart. Bij het parkje met een
picknickbank staat ook een informatiebord.

15.

16.

U slaat na Villa Maria en voor de
brandweerkazerne rechtsaf.

25.

Op de Molenwijk aangekomen vindt
u een klein stukje rechtsaf aan het
evenemententerrein het overzichtsbord van
Smilde.

Snel ziet u aan uw rechterhand de oudste
gebouwen van Bovensmilde: de Pastorie en de
Waterstaatskerk. Het Drents Landschap heeft
een informatiebord geplaatst.

26.

Als u doorfietst treft u na ongeveer 600
meter een bord aan voor het fitnesscentrum
Sportique.

17.

U fiets naar het Noorden via de Molenwijk
naar de derde kern Bovensmilde.

18.

Als u Bovensmilde via de Molenwijk
binnenrijdt staat bij de Groene Stap en het ’t
Meuleparkie het overzichtsbord.
U fietst rechtdoor via Bentgras. In de bocht
van Wollegras neemt u het fietspad rechtdoor.

11.

In Smilde slaat u aan het eind van de weg links
af richting de Vaart en slaat daar rechtsaf.

19.

12.

Het eerste bord langs de Veenhoopsweg aan
uw rechterhand even voorbij de brug geeft
informatie over de Oude Veenhoop.

20. U komt nu op de Witterweg en gaat rechtdoor
de Meester Weijerstraat in. Daar staat een
informatiebord aan uw rechterhand bij het
grasveldje.
21.

Op de H.P. Sickensstraat slaat u rechtsaf en en
vervolgt deze straat tot het eind.

32.

U fietst daarna verder langs de winkels
en slaat rechtsaf de Schultestraat in.

Doorfietsend in de richting van Hoogersmilde
komt u langs het stationsgebouwtje (nu woning)
van de tramlijn die hier ooit liep. Even verderop
bij het camperbedrijf Bouwknegt hangt aan
de muur een informatiebord over de vroegere
tramlijn.

38.

U volgt de Schultestraat tot aan de
Sportlaan, waar u links af slaat.

39.

U rijdt de Sportlaan helemaal uit, na een
haakse bocht naar links gaat de weg over
in de Hulzebosstraat.

U volgt het fietspad verder richting
Hoogersmilde en passeert het informatiebord
over “Nieuw Salverdt”, een vroegere
marechaussee-kazerne.

40. Aan het eind van deze straat gaat u
rechtsaf de Meester Ulehakestraat in.

U vervolgt de route tot u links van de weg
aan de vaartkant een richtingsbord ziet dat
wijst naar rechts, naar de begraafplaats
Hoogersmilde. Hier liggen 4 oorlogsgraven van
het Gemenebest.

34.

Even verderop verwijst aan de vaartkant een
richtingsbord naar rechts naar de Joodse
begraafplaats.

29. Bij de Meesterswijk in Bovensmilde staat het
eerste informatiebord op de terugweg.

35.

U fietst verder het viaduct van de N381
onderdoor langs het tankstation.

30. Als u verder fietst langs de ‘stille’ kant komt

36.

Vlak na het tankstation komt u langs een kerk

U steekt de weg over bij de eerstvolgende
brug, de Van Liersbrug, en slaat direct over de
brug rechtsaf.

28. Bij de Norgervaart vindt u het noordelijkste
informatiebord van de fietsroute. Vanaf hier
begint u aan de terugweg naar Hoogersmilde
langs deze kant van de Vaart die tot aan de
Veenhoopsbrug ‘de stille kant’ genoemd wordt.

waar ook een bord staat.
37.

33.

27.

Vervolg de Vaartweg tot voorbij Hijkersmilde
en tot Smilde.

U fietst door en passeert aan uw rechterhand
het winkelcentrum. Een stukje verder komt u
langs de Koepelkerk. In het park erachter staat

31.
24. Bij de Drentse Hoofdvaart slaat u rechtsaf.

10.

13.

u terug in Smilde langs de witte boerderij
“Assenrode”. Hier staat een informatiebord. Als
u tijd hebt voor een uitstapje wandel dan eens
naar de graftombe.

41.

Aan het eind slaat u links af de Bosweg
in en op het eind slaat u linksaf en staat
u voor ‘Het Rietendak’, u bent terug bij
het startpunt.

