Fietstocht 25 km.
Hollandscheveld richting Nijstad

puurhollandscheveld nl

Vertrekpunt Jeugdcentrum, Het Hoekje 51,
7913 BB Hollandscheveld
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Verlaat het gebouw rechtsaf /westelijke
richting (‘t Hoekje)
Einde winkelstraat (‘t Hoekje) rechtdoor
Holl - Opgaande
Bij rotonde rechtdoor (Holl - Opgaande)
Kruising rechtdoor (Trekgatenweg)
Einde weg, weg oversteken en linksaf
(Alteveer)
1 weg re e chts ( Het Oosterveld) volg
deze weg LET OP GEVAARLIJKE
OVERSTEEK AUTOWEG (in het najaar
2013 is hier een tunnel )
Na oversteek is dit Noorderweg volg de
doorgaande weg
Einde weg links fietspad
(Hoogeveenseweg)
2e weg rechts ( bij paddestoel 21707
Lubbingeweg) volg de Echtener route
Einde weg links (Spiekampenweg)
Na viaduct en afrit autoweg
(Echtenseweg) rechtdoor en voor viaduct
rechts (Nijstad)
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Einde weg oversteken en rechtsaf
fietspad (Zuidwoldigerweg)
Na ca 400 meter linksaf Fietspad
(De Laan)
Volg dit fietspad ca 1500 meter (tot de
brug)
Over de brug rechtsaf fietspad
(Schutlandenweg)
Volg dit Fietspad (onder viaduct door) in
bocht rechtsaf fietspad (Eikenlaan)
Bij viaduct fietspad rechts aanhouden
onder viaduct door.
Volg na het viaduct het fietspad door het
park houd hierbij steeds rechts aan (ca
1,5 km)
Einde fietspad (bij flat) linksaf (Grutto)
Einde weg rechts en direct weer links
(parkeerplaats “de Arend”).
Einde weg rechts fietspad (Buizerdlaan)
Volg deze weg tot aan de rotonde hier
rechtdoor (Melkweg)
1e weg rechts (Nadirlaan)
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In bocht naar links rechtsaf fietspad en
direct weer links (Atlaslaan)
Volg het fietspad over de brug.
Bij de rotonde weg oversteken en rechtsaf
fietspad (Weg om de Oost)
Einde fietspad linksaf (Mr. Cramerweg)
Na de verkeerslichten linksaf fietspad
(Krakeelsedijk) overgaand in verharde
weg
Einde weg rechtsaf fietspad
(Riegshoogtendijk)
Na einde fietspad 2e weg links
(Kerkenkavel)
1e weg rechts (Hendrik Raakweg)
en 1e weg rechts (Het Hoekje)
Fiets weer naar het Jeugdcentrum (begin
van de route)
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