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FIETSROUTE 70 KM

Je moet een flinke fietstocht maken om alle 
zeven molens van Het Drentse Landschap in 
de gemeente Coevorden te bekijken.. Voor een 
wielrenner is zo’n afstand een leuke 
trainingsrit. Fietsers die de beschikking 
hebben over trapondersteuning, levert het 
een aangenaam dagje fietsen op. Alle andere 
fietsers kunnen er twee mooie tochten van 
maken door een verrassend gevarieerd gebied 
met heerlijke rustige wegen en weggetjes!

De zeven Coevorder 
molens



Startpunt zuidlus
Station Coevorden, Stationsstraat
Routebeschrijving.

GPS-startpunt: 52°39’46.7”N 6°44’10.0”E

Startpunt noordlus
Starten in Oud Aalden: Parkeren op de hoek 
van de doorgaande weg (Aelderstraat) en de 
weg Oud Aalden (dit is de weg tegenover de 
Molenwijk). Vanaf P-plaats RA en de route bij 
punt 7 vanaf derde puntje volgen.
Routebeschrijving.

GPS-startpunt: 52°47’13.9”N 6°42’54.7”E

Lengte route 70 km
De route is te splitsen in:
• Een zuidlus van (42 km): fietsen van 1 tot 5 

en vervolgens langs de vaart naar 12 - 14.
• Een noordlus (32 km): fietsen van 7 tot 12 en 

vervolgens langs de vaart terug naar 7.

Karakter route
Het grootste deel van de route gaat over 
fietspaden en rustige weggetjes. Op enkele 
punten over fietspaden langs doorgaande 
wegen. Een paar stukken bij Oosterhesselen 
zijn goede zandpaden.
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Informatie over de fietsroute

https://goo.gl/maps/QfRpp341cmR8KcAw6
https://goo.gl/maps/HENtigXDVnza26cy7


Afkortingen   
LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor, 
KP knooppunt.

• Deze pdf werkt het beste in Acrobat Reader 
of iBooks. 

• Printen: maak gebruik van de mogelijkheden 
van uw eigen printer. Zie tips.
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https://www.eindjeomindrenthe.nl/tips.html


 De zeven Coevorder molens 
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Inleiding
Het Drentse Landschap heeft op dit moment 
elf molens in eigendom waarvan er maar liefst 
zeven in de gemeente Coevorden staan. In 
2018 besloot de gemeente Coevorden haar 
molens aan Het Drentse Landschap over te 
dragen. De overdracht kon plaatsvinden 
dankzij een flinke ‘bruidsschat’ van de 
gemeente om bij te dragen aan de toekomstige 
onderhoudslasten.

Molens zijn staaltjes van oude techniek en 
vakmanschap. Deze reusachtige machines 
stammen uit een tijd dat de mensen verder 
uitsluitend op de kracht van hun dieren en 
hun eigen spierkracht waren aangewezen. 
De molen kan de kracht van de wind veilig en 
gecontroleerd overbrengen.

 De zeven Coevorder molens
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De tocht langs de Coevorder molens laat je 
kennismaken met de drie meest voorkomende 
molentypen. Vijf van de zeven zijn 
stellingmolens waarbij de molen op een 
stenen onderbouw gebouwd is met een 
stelling rondom. De beltmolen van Aalden 
staat op een kunstmatige aarden heuvel en de 
grondzeiler van Noord-Sleen heeft geen 
onderbouw, de molen staat op de grond en de 
wieken ‘zeilen’ vlak over de grond.
De molens van Het Drentse Landschap 
worden gerund door vrijwillige molenaars en 
andere vrijwilligers die zich met hart en ziel 
voor hun molen inzetten. Molens moeten 
draaien om ze te kunnen behouden. Door de 
molen regelmatig in gebruik te nemen blijven 
de onderdelen van de molen in goede 
conditie.
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1  Molen De Arend kaart
 COEVORDEN-STEENWIJKSMOER

• Vanaf NS-station RA, doorgaande weg 
volgen.

• Na spoorwegovergang fietspad/
parallelweg RD volgen. Je komt langs 
molen De Arend.

• Na viaduct en afrit RA ri 
Steenwijksmoer. 

• Weg RD volgen, Dreef.

Molen De Arend (Krimweg 38, Coevorden) is 
een achtkante stellingmolen, gebouwd in 
1894. In 1976 heeft de gemeente zich over de 
toen zeer verwaarloosde molen ontfermd en 
hem laten restaureren.
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https://youtu.be/102CouARrCA


2  Molen De Bente kaart
 STEENWIJKSMOER-DALEN

• Einde weg RA. Voor kerk langs RD.
• Einde weg bij kanaal LA ri Zwinderen.
• RA Vossebeltbrug. Weg tot einde volgen.
• RA naar molen De Bente. Terugrijden.

Molen De Bente (Bente 40, Dalen) is een 
achtkante stellingmolen, gebouwd in 1814. 
Daarmee is De Bente de oudste Drentse 
molen. Zijn voorganger werd door het Franse 
leger vanuit de vesting Coevorden in brand 
geschoten. Onder in De Bente vind je een 
winkeltje waar tal van meelproducten te koop 
zijn.

8
FOTO: SAKE ELZINGA

https://youtu.be/yLeO6grOIlw


3  Molen Jan Pol kaart
 DALEN-WACHTUM

• Doorgaande weg door Dalen volgen.
• In ‘schoolzone’ ligt links van de weg 

molen Jan Pol.
• Doorgaande weg vervolgen.
• Na viaduct Valsteeg op rotonde RA ri 

Wachtum.

Molen Jan Pol (Molenwijk 8, Dalen) is een 
achtkante stellingmolen, gebouwd in 1876. Er 
heeft op deze plek in het dorp in elk geval 
sinds 1820 een molen gestaan. In de molen is 
het dorpsmuseum van Dalen gevestigd.
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4  Molen De Hoop kaart  
 WACHTUM-VERLENGDE   
 HOOGEVEENSCHE VAART

• Bij dorpshuis 250 m RD naar molen        
De Hoop.

• Terug naar dorpshuis en daar LA, 
Noordenveldseweg.

• Na viaduct RA ri KP29.
• Einde weg LA, Stroomstukkendijk.

Molen De Hoop (Middendorp 3, Wachtum) is 
een achtkante stellingmolen, gebouwd in 
1894. De molen stond daarvoor in de polder 
Hoop op Beter bij Veendam. De naam De 
Hoop illustreert dat het dorp het nodige van 
zijn molen verwachtte.
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5  Landgoed De Klencke kaart
 VERLENGDE HOOGEVEENSCHE
 VAART-OOSTERHESSELEN

• Over Klenckerbrug LA.
• Eerste weg RA langs kanaaltje.
• Bruggetje over en RA ri KP71.
• Bij boerderij Tolhoes fietspaadje LA 

over Landgoed De Klencke.
• Einde paadje asfaltweggetje LA.
• Eerste zandpad RA (Verboden auto’s en 

motoren). Einde weg LA.

Na de boerderij Tolhoes fiets je een stuk over 
landgoed De Klencke. Het ligt aan de rand van 
het beekdal van de Westerstroom. Rond de 
achttiende-eeuwse havezate ligt een land-
goedbos met grote oude eiken en beuken. 
De Klencke is eigendom van Natuur-
monumenten. Je komt bij het huis door bij 
Tolhuus niet linksaf te slaan maar rechtdoor te 
fietsen.
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https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-klencke


6  Kerkhorsten kaart
 OOSTERHESSELEN-AALDEN

• Na plaatsnaambord Oosterhesselen RA, 
Vorsbomenweg. Klinkerweg wordt 
zandweg. Zandweg volgen tot eind.

• Einde zandweg LA.
• Fietspad op door natuurgebied 

Kerkstukken.
• Fietspad RA ri KP68.
• Einde fietspad klinkerweg RA.
• Op driespong links aanhouden.
• In dorp LA, Koemarsendrift.

Het fietspad passeert een zijdalletje van de 
Westerstroom. Het gebied heet de 
Kerkhorsten. Deze oude veldnaam geeft aan 
dat deze groenlanden vroeger (deels) 
eigendom van de kerk waren.
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7  Jantiena Hellingmolen kaart
 AALDEN-BENNEVELD

• Op brink LA ri Oud-Aelden. Op dubbele 
driesprong 2e weg schuin RA.

• Einde oude dorp op viersprong bij KP 68 
RD.

• Doorgaande weg RD oversteken naar 
Jantiena Hellingmolen.

• Bij molen RA. Eerste weg RA.
• Doorgaande weg oversteken.
• Op brink LA. Einde Koemarsendrift RA.
• Op driesprong LA. Einde weg fietspad 

RA.

De Jantiena Hellingmolen www.aeldermeul.nl 
(Molenwijk 13, Aalden) is een achtkante 
beltmolen, gebouwd in 1891. De familie Helling 
verkocht de molen in 1949 aan de zuivelfabriek 
annex korenmalerij Zweeloo op voorwaarde 
dat de molen de naam van de laatste 
eigenaresse zou krijgen.
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http://www.aeldermeul.nl


8  De Stroeten kaart
 BENNEVELD-NOORD-SLEEN

• Begin dorp Benneveld LA, Pollenweg.
• Eerste weg LA, Turfweg, langs 

natuurgebied De Stroeten.
• Einde weg RA.
• Einde fietspad bij begin Noord-Sleen 

RA, Wolfgarensweg.
• Einde weg op driesprong LA.
• Tweede weg LA, Grasweg. Doorgaande 

weg oversteken.

Links van de Turfweg ligt het natuurgebied 
De Stroeten, net als de Kerkhorsten een 
zijdalletje van de Westerstroom. Het Drentse 
Landschap heeft dit deel van het terrein nog 
niet zo lang geleden verworven om de 
waterhuishouding in De Stroeten beter onder 
controle te krijgen en zo de natuur meer kans 
te geven. 
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9  Molen Albertdina kaart
 NOORD-SLEEN – SLEEN

• Einde weg LA langs Molen Albertdina.
• Driesprong RA, Boerhoornstraat.
• Einde weg RA, Waterkampenweg.
• Weg ri KP08 vervolgen.
• Bij Middelakkersweg RD. Doorgaande 

weg oversteken.

Molen Albertdina (Markeweg 32, Noord-
Sleen) is een achtkante grondzeiler, gebouwd 
in 1906, nadat de voorganger was afgebrand. 
Zoals zoveel molens was ook de Albertdina 
een ‘tweedehandsje’. Hij stond eerst in het 
dorp Usquert.
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https://youtu.be/nS7A9Dy-obc


10  Molen De Hoop kaart
 SLEEN-ACHTERSTE ERM

• Einde weg LA, Menso Altingstraat. 
Doorgaande weg door Sleen volgen.

• Bij tankstation RA, Schultestraat, naar 
molen De Hoop.

• Terug vóór doorgaande weg RA, 
Heirweg. Einde weg RD, Oldengaerde.

• Na plaatsnaambord RA en meteen LA, 
Hellingenweg. Einde weg LA.

• Einde weg LA, Dalerstraat.
• Bij voorrangsweg fietspad RA.
• Fietspad vervolgen via rotonde en 

viaduct.
• Na tweede rotonde fietspad langs weg 

vervolgen.

Molen De Hoop www.sleenermolen.nl 
(Drostenstraat 16, Sleen) is een achtkante 
stellingmolen, gebouwd in 1914. Molenaar 
Berends kocht de molen in Amersfoort en liet 
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https://www.sleenermolen.nl
https://youtu.be/Y1ayTDswycE


hem op een hoge stelling bouwen. De bakker 
in het dorp bakt brood van meel dat in deze 
molen is gemalen.

11  Achterste Erm kaart
 ACHTERSTE ERM-VERLENGDE 
 HOOGEVEENSCHE VAART

• Eerste weg RA, Achterste Erm.
• Door Achterste Erm doorgaande weg 

vervolgen naar Verlengde 
Hoogeveensche Vaart.

De buurtschap Achterste Erm moet al in de 
middeleeuwen ontstaan zijn aan de overkant 
van de Groote Esch van Erm, toen de 
bevolking van het hoofddorp sterk toenam. 
Bij de aanleg van de N34 begin jaren zeventig 
verdwenen grote delen van de es en werden 
Erm en Achterste Erm van elkaar gescheiden.

12  Dalerveen kaart
 VERLENGDE HOOGEVEENSCHE
  VAART-DALERVEEN

• Over brug LA, Schoolstraat. 
• Na viaduct bij bord ‘fietsen verboden’ 

RA en LA op fietspad verder.
• Na bosrand RA. Fietspad RD volgen.
• Na spoorwegovergang fietspad 

vervolgen. Einde fietspad weg RD, 
Boekweitenakkers.

• Eerste weg RA, Boekweitenakkers. 
• Weg vervolgen tot Dalerveen. 17



Tussen Dalerveen en het Stieltjeskanaal stond 
eens de molen van Kiers Oldenhuizing. 
De forse stellingmolen werd in 1886 gebouwd. 
Begin jaren twintig van de vorige eeuw moet 
hij gesloopt zijn. 

13  Katshaarschans kaart
 DALERVEEN-VLIEGHUIS

• Op kruispunt bij school LA. Doorgaande 
weg steeds RD vervolgen.

• Na viaduct einde weg RA langs kanaal.
• Na 500 m weggetje met brievenbus RA 

en fietspad vervolgen.
• Einde fietspad RA, Schansweg.
• Op kruispunt LA, Katshaarweg.
• Na bosje weg RA.
• Fietspad langs doorgaande weg RA.

De Katshaarschans is een grote aarden schans 
met een gracht en ophaalbrug. De schans 
moest het onmogelijk maken dat vijandelijke 
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troepen via deze zandrug om Coevorden heen 
konden trekken. De huidige schans stamt uit 
1797.

14  Kasteel Coevorden kaart
 VLIEGHUIS-COEVORDEN

• Vanaf fietspad bij het witte 
Meesterhuus weg LA ri Coevorden 
(groen op wegwijzer).

• Einde weg bij water RA. Asfaltweg 
wordt fietspad.

• Fietspad blijven volgen via KP44, KP43 
en via brug langs kanaal naar KP76.

• Einde fietspad bij brug LA.
• Einde weg RA, Eendrachtstraat. 
• Via brug door centrum Coevorden naar 

startpunt.

Het Kasteel van Coevorden is het enige 
kasteel in Drenthe. Op deze plek stond in de 
twaalfde eeuw al een kasteel. In de 
Tachtigjarige Oorlog was Coevorden een 
sterke vestingstad. De geschiedenis van het 
kasteel en de stad leer je kennen in het 
Stedelijk Museum Coevorden in het Arsenaal, 
eens de munitieopslagplaats van het 
Coevorder garnizoen.
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https://www.museumcoevorden.nl
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Logeren in de natuur? 
Het Drentse Landschap heeft prachtige 
vakantieaccommodaties beschikbaar voor 
liefhebbers van rust en ruimte. Een paar 
dagen er even helemaal tussenuit! Je verblijft 
midden in de natuur in een huis dat van alle 
gemakken voorzien is… 
Je kunt de accommodaties van Het Drentse 
Landschap rechtstreeks boeken via 
www.Buitenlevenvakanties.nl

Stichting Het Drentse Landschap 
Bel tijdens kantooruren (0592) 313 552 
www.drentslandschap.nl
Volg ons op:

Teksten: Bertus Boivin, Melle Buruma
Coördinatie: Hanna Schipper 
Topografie: BRT Achtergrondkaart © Kadaster/
OpenStreetMap (CC BY 4.0).
Vormgeving: Smartmobiletour.nl

https://www.buitenlevenvakanties.nl/
http://www.drentslandschap.nl
https://Smartmobiletour.nl
https://www.facebook.com/Drentslandschap
https://twitter.com/drentslandschap
https://www.instagram.com/drentslandschap/
https://www.linkedin.com/company/het-drentse-landschap/?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/channel/UCRCPEb9SFZQTfyv9lJ6I0mQ

