Fietsen met kinderen vanaf Landclub Ruinen
Familiefietsroute Dwingelderveld. Afstand: 23,5 km

Om onderweg naar uit te kijken:
- Nationaal Park Dwingelderveld met vogelobservatiewand bij het Holtveen
- vele prachtige vennen, meertjes en plassen
- bijzonder leuke en gezellige De Bospub (met heerlijke pannenkoeken)
- enorm grote en indrukwekkende radiotelescoop

Korte aanrijroute naar eerste knooppunt (= 59)
0,0 km
0,15 km
0,95 km

Start vanaf De Brink van Landclub Ruinen en verlaat de camping via
toegangsweg
na 150m ga bij weg rechtsaf (= Oude Benderseweg)
na 800m vlak voor einde weg (bij paddenstoel 63455), scherp linksaf
(straatnaam: Voor de Broeken). Ga verder naar knooppunt 59

De route verder via de volgende knooppunten:

59 – 58 – 32 – 43 – 83 – uitstapje naar De Bospub – 83 – 57 –
route terug naar camping
Uitstapje naar De Bospub vanaf knooppunt 83
14,35 km
15,6 km
16,0 km
16,2 km
16,2 km
16,45 km
17,85 km

bij knooppunt 83 ga je rechtsaf richting De Bospub
na 1,25 km driesprong, ga linksaf richting De Bospub (straat: Bosrand)
na 400m ga linksaf richting De Bospub
na 200m bereik je De Bospub
na bezoek aan De Bospub ga je aan eind van parkeerterreintje linksaf
(onverharde weg, eenrichtingsverkeer)
na 250m einde onverharde weg, rechtsaf (asfaltweg). Ga terug naar
knooppunt 83 via dezelfde route
na 1,4 km bereik je weer knooppunt 83. Ga verder richting knp 57

Route terug naar camping vanaf knooppunt 57
21,55 km
22,95 km
23,05 km
23,5 km

vanaf knooppunt 57 volg je de route naar knooppunt 54 (= rechtdoor)
na 1,4 km op weg naar knooppunt 54 kom je op een fietspad richting
Molen De Zaandplatte (= Molenpad)
na 100m op dit fietspad (Molenpad) ga je in bosje linksaf, via smal pad
naar de camping (= ’t Wandelpad). Aan einde linksaf
na 450m ben je weer terug bij De Brink van Landclub Ruinen

