Social Distance Toertocht
50 km route

Routebeschrijving

1. Vertrek over het fietspad langs de Slenkenweg
naar het zuiden.

2. Steek de Dorpsstraat over en sla rechtsaf op het
fietspad.
3. Sla linksaf naar de Julianaweg en vervolg buiten
het dorp het fietspad.
4. Sla rechtsaf naar de Heerenweg op het fietspad.

5. Sla linksaf en steek de Heerenweg over om de
Schotsweg te vervolgen.

6. Draai vanaf de Vijverweg linksaf het verharde
fietspad langs de Kievitshaarweg op.

7. Ga rechtsaf de Evenboersweg op.
8. Sla linksaf naar De Maat en volg de weg richting
de N377.
9. Sla rechtsaf en ga daarna links om de N377
(Zwolseweg) over te steken. Let goed op (!)

10. Ga na het oversteken eerst rechts, en dan links
om verder te gaan op de Wethouder Bijkersweg.

11. Neem de eerste afslag rechts over het
betonnen fietspad.

12. Ga linksaf over de Bouwmansweg.

13. Ga de volgende afslag rechts naar Oosterveen.

14. Ga daarna weer links naar de Paltheweg.

15. Blijf de Paltheweg volgen.

16. Houd links aan naar de Kringsloot-Oost en ga
dan rechtsaf richting de Korte Kampen.

17. Ga linksaf op de Kampendwarsweg en neem
dan de eerste rechts naar Oosterkampen
18. Sla linksaf naar het verharde fietspad langs de
Oude Hessenweg.
19. Blijf het fietspad rechtdoor volgen tot de
Stouweweg. Sla daar na het bruggetje linksaf.
20. Ga rechts op de Hasselerweg.

21. Ga linksaf op de Oude Woestendijk.

22. Ga linksaf naar de Witharenweg.

23. Houd rechts aan naar De Leiding.

24. Sla linksaf naar de Stenenbrug.

25. Ga rechtsaf op de Koloniedijk en neem dan de
eerste afslag links naar de 1e Schansweg.

26. Ga rechtsaf naar de Boslaan en blijf die volgen.

27. Ga linksaf naar de Ommerweg en neem de
volgende rechts naar de Molenweg.
28. PAUZE - de pauzeplek ligt aan de linkerkant
van de Molenweg bij Atlas Sport Balkbrug (nr. 14)
29. Sla linksaf langs het sporthalletje, steek de
N377 over en ga linksaf.

30. Ga bij de Meppelerweg rechts en blijf daarna
rechts volgen over de Hoogeveenseweg.

31. Volg het fietspad langs Den Kaat en ga daarna
linksaf op de Nieuwe Dijk.

32. Ga bij de Pieperij linksaf en steek de Reest
over.
33. Steek Lutten Oever over en fiets rechtsaf
verder over het fietspad.
34. Sla rechtsaf naar de Respersweg, en sla daarna
linksaf op het fietspad langs de Commissieweg.

35. Sla rechtsaf naar het fietspad langs de
Slenkenweg en keer terug bij Atlas Sport.

