Fietsrondroute Havelte - Ruinerwold vanaf Landclub Ruinen
Afstand: 41 km. Ingekorte route: 31 km

Om onderweg naar uit te kijken:

-

Nationaal Park Dwingelderveld
natuurgebied Holtingerveld
hunebedden
nieuwe schaapskooi Holtingerveld
vlinderparadijs Papiliorama (bij Havelte)
museumboerderij De Karstenhoeve (Ruinerwold)
lint van fraaie boerderijen tussen Ruinerwold en Oosteinde

Aangename horeca onderweg:
Ansen:

Theehuis Anserdennen (2,2 km na knooppunt 57)
Huiskamer in Ansen (bij knooppunt 55)

Uffelte:

Herberg De Roskam (200m na knooppunt 50)

Havelte:

Theehuis ’t Hunebed (bij knooppunt 10)
Café Restaurant ’t Knooppunt (350m verwijderd van knooppunt 07)

Ruinerwold: Eetcafé De Klok (400m verwijderd van knooppunt 26)
Ruinen:

Luning’s Restaurant en Tapascafé (bij knooppunt 53)

Fietsrondroute Havelte - Ruinerwold vanaf Landclub Ruinen
Afstand: 41 km. Ingekorte route: 31 km

Korte aanrijroute naar eerste knooppunt (= 57)
0,0 km

Start vanaf De Brink van Landclub Ruinen en verlaat de camping aan de
achterzijde via ’t Wandelpad. Aan het eind van dit smalle pad rechtsaf
(geasfalteerd fietspad)

0,55 km

na 550m einde fietspad, weg oversteken en op fietspad rechtsaf gaan richting
eerste knooppunt: 57 (Dwingelderveldroute). Volg verder bovenstaande
knooppuntenroute

De route gaat verder via de volgende knooppunten:

Korte aanrijroute – 57 – 56 – 55 – 65 – 50 – 51 – 52 – 08 – 10 –
11 – 07 – 28 – 26 – 42 – 82 – 53 – 54 – route terug naar
camping
Route terug naar camping vanaf knooppunt 54
39,5 km

vanaf knooppunt 54 volgt u voorlopig de route richting knooppunt 57

40,2 km

na 700m in een bosje voorbij molen De Zaandplatte, fietspad verlaten en
scherp rechtsaf gaan over smal onverhard pad (= ’t Wandelpad)

40,3 km

na 100m einde pad linksaf

40,65 km

na 350m ben je weer terug bij De Brink van Landclub Ruinen

De route kan in Uffelte (bij knooppunt 50) worden ingekort:
Volg de volgende knooppunten:

50 – 06 – 05 – 42
Bij knooppunt 42 (tussen Ruinerwold en Oosteinde) volg je verder de route richting
knooppunt 82.

