Mooie fietsroute naar het

Gevangenisdorp Veenhuizen

Als u via de knooppuntroute gaat, zult u meestal
langs de gewone weg fietsen, vandaar dat ik een
veel mooiere route voor u gevonden heb!
Vanaf het erf van het vakantiehuis, gaat u LA de
zandweg op. Steek schuin over en vervolg uw route
langs de Zuiderdrift. Blijf het fietspad volgen tot de
splitsing. Volg het fietspad LA richting Steenbergen.
Aan de linkerkant ziet u al snel het hunebed liggen
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Als u bij de verharde weg aankomt, gaat u RA
richting Steenbergen. Fiets door het dorpje heen.

Als u Steenbergen verlaat, ziet u na een bocht in de
weg een fietspad dat LA gaat, richting Langeloo.
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U komt hier met een bruggetje over het Lieversche
Diep.
U fietst hier door het Norger Esdorpenlandschap.

Blijf dit fietspad volgen tot u bij een verharde weg
komt. Sla RA en volg de weg om de Gasopslag
Langeloo heen (knooppuntroute 94).
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Bij een kruising verlaten we knooppuntroute 94, u
gaat RA, de Noordstukken in, richting Westervelde.

Blijf deze weg volgen tot u bij een grote weg komt.

Neem het fietspad RA.
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Na een paar honderd meter komt er een weg naar
links. Steek de grote weg over en ga de Oldehofweg
in.
Blijf doorfietsen tot u een kruising van fietspaden
ziet met aan de linkerkant een bankje
(knooppunt93). Ga hier RA richting Veenhuizen.
U fietst nu langs het dal van de Slokkert. Het

beekdal was een onbegaanbaar en dichtbegroeid
moeras. Meer dan 4000 jaar geleden werd er een
pad van takken en gekloofde elzenstammetjes
gemaakt, dat nu is opgegraven en hersteld. U kunt
dus even afstappen en een historisch wandelingetje
maken.
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Even verder aan de linkerkant is een watermeter

opgesteld, waarop u het waterpeil kunt aflezen.

Als de weg een scherpe bocht naar rechts maakt,
zult u een keuze moeten maken. U kunt hier het
fietspad vervolgen en na het fietspad via de gewone
weg naar Veenhuizen fietsen. Een veel mooiere
route is hier rechtdoor gaan om dwars door het bos
naar Veenhuizen te fietsen.
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Het enige nadeel is dat u over een zandweg fietst.
Het pad kan soms erg zanderig zijn en dan zult u
een stukje te voet moeten afleggen.

Maak hier uw keuze: recht door het bos of LA langs
het fietspad en de gewone weg.
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Als u voor het zandpad heeft gekozen, komt u in het
bos langs het Spaansche Kerkhof. Op deze plek lag
het oorspronkelijke dorp met een kerk en een
begraafplaats. Sinds de stichting van de strafkolonie
in 1823 is het dorp langzaamaan verplaatst. Loop
even het bruggetje over om de oorspronkelijke
plaats van het dorp te bezichtigen.
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Ga alsmaar rechtdoor door het bos. Uiteindelijk
verandert het zandpad in een verharde weg: De
Oude Norgerweg. Fiets die ook helemaal uit tot je
niet verder kunt. Ga dan LA de Hoofdweg op.
Bij een kruispunt (knooppunt 78) gaat u RA de
Hospitaallaan in.
Aan het einde van deze weg vindt u het Gevangenis
Museum.
Maar langs de Hospitaallaan komt u eerst nog langs
het mooie hotel-restaurant “Bitter en Zoet” en dan
nog iets verder, ook aan de linkerkant vindt u
Koffie en Theetuin Zunneschien Veenhuizen

Zeker een bezoekje waard. Zoek een mooi plekje in
de prachtige bloementuin en bestel een heerlijk
kopje koffie of thee met een eigengemaakte plak
cake.

Zunneschien.nl
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De tuin is in de zomer elke middag geopend en
binnen ziet u veel verschillend en interessant werk
van plaatselijke kunstenaars.
Het Gevangenis Museum is ook zeker een bezoekje
waard!

Heeft u nog energie over, fiets dan door naar het
Zuiden en maak een rondje over het Fochterloer
Veen, een schitterend natuurgebied ten zuiden van
Veenhuizen.
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Ga ook eens kijken bij het Esmeer

en ga wat drinken bij SVR Camping “De
Schuilhoeve” aan de Kolonievaart.
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Veel plezier!
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