
 Waterbeheer Drentsche Aa, 53 km

Fietsknooppunten
Een blauw fietsknooppunt geeft aan dat je voor het 
bereiken van dat knooppunt een andere afslag moet 
nemen. De zwarte fietsknooppunten geven aan dat je 
er langs fietst.

99 - 89 - 39 - 85 - 58 - 61 - 87 - 57 - 81 - 78 
28 - 23 - 25 - 26 - 04 - 84 - 85 - 87 - 86 - 81 
75 - 27 - 84 - 57 - 54 - 66 - 62 - 89 - 99
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1  Kymmelsberg 
• Startpunt bij de parkeerplaats Kymmelsberg. 9469 PG 

Schipborg aan de Borgweg. Fietsknooppunt 99.
• Fiets naar KP 89, restaurant de Drentsche Aa

2  Restaurant Drentsche Aa, 
 Knooppunt 89

• Fiets een paarhonderd meter richting knooppunt 39, blijf 
echter de Zeegsersteeg volgen op de splitsing met de 
Schipborgerweg door rechtdoor te fietsen.

• Neem vervolgens na een paarhonderd meter de eerste 
afslag RA richting Glimmen en Paterswolde. 

3  Het zeegserloopje
• Blijf het fietspad volgen naar knooppunt 85.

4  Knooppunt 85
• Vervolg de weg naar knooppunt 58. 

5  Knooppunt 58
• Vervolg de weg naar knooppunt 61

6  Knooppunt 61
• Fiets richting punt 87, tot het kruispunt met de Pollselaan 

en de Pollseweg. 
• Alternatief ! Je kan een stuk afsnijden door de Pollselaan te 

volgen naar punt 87, maar dit is een zandweg die vrij mul 
kan zijn. 

• Blijf bij het kruispunt met de Pollselaan en de Pollseweg 
de Beslotenveenseweg naar knooppunt 57 volgen om de 
zandweg te vermijden. Sla aan het einde van de 
Beslotenveenseweg LA, steek de Zuidlaarderweg over om 
op het goede fietspad te komen.

7  Knooppunt 57
• Vervolg de route naar knooppunt 81 via knooppunt 87.
• Ga naar knooppunt 78. Steek de Rijksstraatweg over naar 

de Meentweg bij het eerste kruispunt om knooppunt 78 te 
bereiken.

8  Knooppunt 78
• Vervolg de route richting knooppunt 28 onder de tunnel 

door.
• Sla direct na de tunnel rechtsaf om de Witte Molen te 

bekijken. 

9  De molen
• Keer terug naar het punt na de tunnel om de route te 

vervolgen

10  Over de brug
• Sla na de brug over het Noord-Willemskanaal RA en 

daarna gelijk LA.
• Vervolg de route naar knooppunt 23 via knooppunt 28
• Fiets door naar knooppunt 25. Je kan een stuk afsnijden 

door bij het eerste kruispunt (Vennerstraat links, 
Duinstraat rechts) na de rotonde LA te slaan naar de 
Vennerstraat. Aan het eind van de Vennerstraat kan je de 
aanwijzingen naar knooppunt 25 weer volgen.

11  Knooppunt 25
• Vervolg de route naar kooppunt 26, richting Haren.
• Als je een kortere route vanaf P + R Haren fietst: fiets 

richting de brug om de route richting knooppunt 27 te 
vervolgen tot je weer bij P + R Haren uitkomt. 

12  Knooppunt 26
• Vervolg de weg richting Groningen naar knooppunt 85, 

via knooppunt 04 en 84.

13  Knooppunt 85
• Vervolg de weg naar knooppunt 87

14  Knooppunt 87 
• Vervolg de weg naar knooppunt 86. 

15  Knooppunt 86
• Vervolg je weg naar knooppunt 75 via knooppunt 86 en 

81.

16  Knooppunt 75
• Fiets richting Noordlaren om de weg te vervolgen naar KP 

84 via KP 27.
• Sla RA aan het einde van de Duinweg om de route te 

blijven volgen.

17  Knooppunt 84
• Vervolg de route richting knooppunt 83. Blijf echter de 

hoge Hereweg volgen over het spoor in plaats van af te 
slaan naar de Oude Boerenweg. 

• Volg de Hoge Heerenweg tot je uitkomt bij knooppunt 57. 

18  Knooppunt 57
• Vervolg de weg richting KP 54, Noordlaren. Blijf echter de 

Duinweg volgen in plaats van af te slaan naar de 
Haasakkers. Je komt langs Natuurvriendenhuis de 
Hondsrug, waar het mogelijk is om te overnachten www.
nivon.nl

• Vervolg de weg naar de Kymmelsberg, KP 99, via KP 66, 
62 en 89.
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