
 
 

ROUTEBESCHRIJVING Gemeente Vlagtwedde (ca. 38 km) 

U bent op knooppunt 57 op de Loosterweg,Veelerveen, bij Nieman's Meul'n. 

Ga na 465 meter bij de kruising rechtdoor op B.L. Tijdenskanaal West (0,5 km) 

Ga na 445 meter bij de Y-splitsing schuin links naar fietsbrug Noabers Badde (0,9 km) 

Openingstijden van te bezoeken 

locaties vindt u in onze folder. 

 

Vlagtwedde: 

AA. N.H, Kerk. Kerkstraat 1. 

B. Liroja, Weenderstraat 65. 

Sellingen: 

C. Kamp de Beetse, 

Zevenmeersveenweg 10 

D. De Oude Stelmakerij.   

     Dorpsstraat 32. 

E. N.H. Kerk.  

     Torenstraat 12. 

Ter Borg: 

F. Boerderij, Borgerweg 1. 

G. Boerderij, Borgerweg 3. 

H. Schaapskooi,  

       Borgerweg 6. 

Ter Apel: 

I. Smederij Berndt, 

    Sellingerstraat 21. 

J. Molen Ter Haar, 

    Sellingerstraat 22. 

Bourtange: 

K. N.H. kerk,  Marktplein 2 

 

De route met fiets-knooppunten sluit 

aan bij de route door de gemeente 

Bellingwedde bij knooppunt 56 -> 57.  

Overige autoroutes: 

De Weenderstraat/N976 is de 

doorgaande weg van Vlagtwedde 

naar Sellingen en Ter Apel (Zuid)   

 

De Vlagtwedderstraat/ N365 is de 

doorgaande weg van Vlagtwedde 

naar Bourtange. (Oost)  

 

Naar Bourtange via 

Bourtangerkanaal Noord op de 

fietsknooppuntenroute. 

= 

  

 

 



U bent nu bij knooppunt 56. Ga na 65 meter bij de Y-spitsing linksaf naar Ruiten A Kanaal West 1 (1 km) 

op weg naar knooppunt 26. Bij knooppunt 26: ga bij de kruising rechtsaf naar Spetsebrugweg (2,1 km) U 

gaat rechtdoor op de Spetsebrugweg en na 2,2 km bij de Y-splitsing gaat u verder naar Wilmerskamp 

richting knooppunt 51. (Vlagtwedde) 

U bent aangekomen bij knooppunt 51; ga na 400 meter bij de T-spitsing schuin links naar de Schoolstraat. 

Ga na 217 meter linksaf naar de Kerkstraat voor een bezoek aan de kerk A. Ga na 117 meter bij het 

tussenpunt terug, naam blijft Kerkstraat. Ga na 117 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar Schoolstraat 

richting knooppunt 51. Ga op de Schoolstraat na 605 meter linksaf naar de Wensenkampsweg. Ga na 1 

km rechtdoor de Onstwedderweg op en ga na 10 meter rechtsaf het fietspad op. U gaat verder op de 

Onstwedderweg en komt nu aan bij Smeerling - Knooppunt 50. Fiets op het fietspad in westelijke 

richting; ga na 85 m linksaf de Smeerling op. Ga na 240 m schuin links het fietspad op en volg het 

fietspad na 1 km linksaf. Ga na 15 m rechtsaf de Winselweg op. Ga na 1 km rechtsaf de Harpelerweg op 

richting knooppunt 40. Ga na 2.0 km. op de Harpelerweg bij knooppunt 41 schuin links naar 

Molenkampweg. Ga na 717 meter bij de zijstraat linksaf naar Osseveldweg. Ga na 305 meter bij het einde 

schuin rechts naar Muntvlindertje. Ga na 775 meter bij de 5-sprong schuin links naar Weenderstraat. Kom 

na 422 meter bij B Liroja (Weenderstraat 65) in Vlagtwedde. Om de route te vervolgen, ga dan na 422 

meter bij de 5-sprong schuin rechts naar Muntvlindertje. Ga na 775 meter bij het einde schuin links naar 

Osseveldweg en richting knooppunt 41. Ga na 305 meter bij de T-splitsing rechtsaf naar Molenkampweg 

en naar knooppunt 41. Fiets op de Boven Nieuwlandseweg in zuidelijke richting (knooppunt 41) Ga na 

180 m schuin links het pad op, na 450 m schuin rechts het fietspad op. Volg het fietspad na 1 km linksaf 

en ga na 750 m rechtdoor de Lokstreek op. Ga na 1 km rechtsaf het fietspad op. U passeert knooppunt 14 

bij Jipsinghuizen. Gaat u vanaf knooppunt 14 verder richting Sellingen: ga na 700 m schuin rechts de 

Lammerweg op en na 5 m scherp rechts het fietspad op U bent aangekomen bij  knooppunt 15. Volg het 

fietspad na 800 m(knooppunt 15) linksaf. Fiets op het fietspad in westelijke richting (knooppunt15) en 

volg het fietspad na 5 m linksaf. Ga na 2 km (knooppunt 16 Veltkeweg, Sellingen) schuin rechts de 

Dorpsstraat te Sellingen op. (Stelmakerij D) Wanneer u de Dorpsstraat volgt, passeert u aan uw 

linkerhand de Torenstraat.(Kerk E) 

> Voor een bezoek aan Kamp ‘ de Beetse’, C Zevenmeersveenweg 10:  

Vanaf knooppunt 14 in Jipsinghuizen (Weenderstraat) ga west. Ga na 12 meter op de kruising linksaf naar 

Heidenslegerweg, bij de zijstraat rechtsaf naar Vossenweg en na 1.1 km. bij de zijstraat rechtdoor, ( 

Zevenmeersveenweg) en u komt aan bij Kamp de Beetse. 

> Bezoek aan Ter Borg: Vanaf knooppunt 16 (Dorpsstraat 32, Sellingen) ga na 182 meter bij de T-

splitsing linksaf naar Dorpsstraat. Ga na 206 meter bij de zijstraat rechtdoor, naam wordt Westerkamp en 

naar ga door richting knooppunt 34. Ga na 488 meter bij knooppunt 34 rechtsaf de Borgerweg op, 

richting knooppunt 19. Ca. 553 meter na knooppunt 34, bereikt u Ter Borg en de te bezichtigen 

monumenten: F Boerderij, Borgerweg 1. G Boerderij, Borgerweg 3 en H Schaapskooi, Borgerweg 6. 

> Bezoek aan Ter Apel:  Vanaf Ter Borg, ga verder op de Borgerweg langs knooppunt 19 tot het eind 

van de Borgerweg. Daar gaat u linksaf de Voorbeetseweg op naar knooppunt 30. Bij knooppunt 30 ga 

rechtdoor op de Schaalbergerweg. In Ter Wisch slaat u rechts af naar de Sellingerstraat en richting 

knooppunt 17. Na 357 meter komt u aan bij Smederij Berndt I (huisnr. 21) en Standerdmolen Ter Haar  J 

(huisnr.22) aan de Sellingerstraat. 

 

Terugweg vanaf knooppunt 16 (ca. 15 km): 

Vertrek vanaf knooppunt 16 (Veltkeweg, Sellingen )en ga na 80 m rechtsaf de Dorpsstraat op. Ga na 350 

m schuin links het fietspad op. U passeert knooppunt 15 Volg het fietspad na 3 km rechtsaf en ga na 90 m 

schuin rechts de Wollinghuizerweg op. Ga na 330 m rechtdoor het fietspad op; volg het fietspad na 930 m 

rechtsaf. Ga na 10 m rechtdoor de Hogebrugweg op. Ga na 510 m linksaf de Ruiten A Kanaal West 2 op.  

(Vanaf Ruiten A Kanaal West 2 kunt u rechtsaf op Bourtangerkanaal noord naar Bourtange- zie 

gele pijl op de routekaart) 

U passeert knooppunt 53.  Ga na 4 km rechtdoor de Ruiten A Kanaal West op. Ga na 470 m rechtdoor de 

Ruiten A Kanaal West 1 op. Ga na 1 km rechtdoor de Ruiten A Kanaal West op. U passeert knooppunt 

26. Ga na 1 km rechtsaf de Noabers Badde op. Ga na 35 m (knooppunt 56) schuin links het fietspad op en 

volg het fietspad na 25 m(knooppunt 56) rechtsaf. Ga na 10 m schuin rechts de straat op. Ga na 440 m 

rechtdoor de Loosterweg op.  

U bent terug bij knooppunt 57, Niemans Meul’n, Loosterweg, Veelerveen.                                         ©BH 


