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Startpunt: Camping de Kremmer, Houtvester Jansenweg 4, 9462 TB Gasselte 

 

Rondrit Hunebed-evenement 11 september 2010. 

Let op: Achterin is een vraag en antwoordformulier!! 

 Vertrek vanuit de hoofdingang van de camping 

 Ga bij de T-splitsing linksaf de Houtvester Jansenweg op. 

 Ga aan het einde van deze weg linksaf richting Gasselte/Gieten 

 Neem de 1e weg rechtsaf (=Herenkampsdwarsweg) richting manege Gasselte 

 Links aanhouden en onder viaduct  (De Herenkamp) doorrijden 

 Je rijdt nu Gasselte in 

 Op Y-Splitsing rechtsaf richting Drouwen/Borger (= Kerkstraat) 

 !! LET OP JE SNELHEID!! LINKS 

 Je rijdt Gasselte uit 

 Weg volgen richting Drouwen 

 Je rijdt nu Drouwen in 

 2e weg Linksaf richting Bronneger (= Hoofdstraat) 

 Links aanhouden (Hoofdstraat volgen). 

 3e weg rechts afslaan (=Kerkweg, net voor vakgarage Alberts ) 

 Je rijdt nu Drouwen uit 

 Neem 2e zandweg links (zandpad met fietspad ernaast) 

 Bij het 2e hunebed stoppen voor een opdracht, ook voor de kids.  

 Na de opdracht het zandpad vervolgen. 

 T-splitsing rechts scherpe draai (= Borgerderstraat gaat over in Bronnegerstraat) 

 1e klinkerweg linksaf (Saksenroute/parkeren bussen) Dit volgen 
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 Einde van de weg rechtsaf 

 Bij Y-splitsing rechtsaf   

 Rij Rechts de parkeerplaats van het Hunebedmuseum op. 

 Neem het toegangskaartje mee en bezoek het museum. 

 Na museumbezoek parkeerplaats rechtsaf rijden (Hondsrug route) 

 Je rijdt nu Borger in 

 Links aanhouden (= Hunebedstraat) 

 Bij T-splitsing linksaf Hoofdstraat (richting Schoonloo/Buinen) 

 Rotonde recht oversteken en Hoofdstraat volgen (richting Westdorp) 

 Daarna op kruising rechtsaf richting Westdorp (= Westdorperstraat) 

 Op T-splitsing linksaf slaan en Westdorperstraat vervolgen 

 Onder autoweg door 

 Bij einde weg linksaf (bord Doorgaand Verkeer volgen) 

 Je rijdt nu Borger uit 

 Borgerderstraat vervolgen (richting Westdorp) 

 Je rijdt nu Westdorp in 

 Neem 2e  weg Links  (=Brink, gaat over in De Mepscheweg) 

 Doorgaande weg rechts aanhouden (richting Eeserveen) 

 1e weg Linksaf (= Kanaalstraat) richting Eeserveen 

 Weg +/- 4km volgen tot de keramiektuin Harwi aan de rechterzijde. Hier kunt u 

tegen inlevering van de consumptiebon koffie met krentewegge krijgen. De prachtige 

tuinen en galerie zijn gratis te bezichtigen!! 

 Na de koffie weg terug nemen richting Westdorp 

 Bij kruising linksaf (= Bosweg) richting Ellertshaar 

 By Y-splitsing Rechtsaf (richting Ellertshaar) 
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 Je rijdt nu Ellertshaar in 

 Bij T-splitsing Rechtsaf slaan 

 1e weg links langs de zandafgraving 

 Bij de afgraving rechtsaf (rechtdoor is privéweg met rode palen) 

 Op de T-splitsing gaan we linksaf 

 Bij de voorrangsweg linksaf richting Schoonloo 

 Je rijdt na ca. 3 km Schoonloo in 

 2e  weg rechtsaf (= Hoofdstraat) 

   TIP: als je hier 200 m linksaf gaat vind je de Tuinbeeldenboerderij  

   Voor de liefhebber zeker een bezoek waard!! (Gratis) 

   TIP: Direct Links vind je een tingieterij misschien een bezoekje waard. 

 Neem nu de 2e weg rechtsaf (= Schoolstraat) 

 Einde weg linksaf (Warmenbossenweg, gaat over in Tienmaatsweg) 

 1e weg linksaf (Boerhaarsweg) 

 Op de Y-splitsing rechts aanhouden (= Oosterpad) 

 1e weg linksaf (= Meerkampsweg) 

 Provinciale weg oversteken KIJK UIT! 

 Je rijdt Grolloo in 

 Op de kruising rechtsaf slaan (= Hoofdstraat) 

 2e weg linksaf (= Voorstreek) Rechts van je ligt café Hofsteenge 

 Op de T-splitsing linksaf (Amerweg/Heetlagendijk)  

 2e kruising rechtsaf (= Zuiderstraat/Amerweg) richting Amen 

 Je rijdt Grolloo uit (deze weg ca.  3,5 km volgen) 

 Je rijdt Amen in 

 Neem de 1e weg rechts (richting IJsboerderij) 
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 Stop bij de IJsboerderij voor een heerlijk ijsje (cons.bon) en opdracht. 

 Vervolg de route en rij Amen uit 

 Volg de Amerweg, die overgaat in de Holtenweg 

 Einde weg linksaf (= Klaassteenweg) richting Nijlande 

 Je rijdt nu Nijlande binnen 

 Einde weg rechtsaf, onder viaduct door 

 Je rijdt Nijlande uit. 

 Weg vervolgen 

 Je rijdt Rolde in.(= Nijlanderstraat) 

 Op de Y-splitsing Rechts aanhouden. 

 Weg volgen tot voorrangsweg. Vlak voor de voorrangsweg heb je aan je rechterhand 

een molen, die gratis te bezichtigen is. 

 Op Voorrangweg linksaf (=Grolloerstraat)(Rechtsaf is een tankstation.) 

  LET OP!! Rechts (en links na de bocht)  zijn supermarkten  

 Weg vervolgen (=Hoofdstraat) 

 Direct na de kerk rechtsaf (=Stationsstraat) richting Balloo,Loon 

 Je rijdt Rolde uit 

 Even verderop rij je Balloo in  

 Neem de 1e of 2e weg rechtsaf (Beiden kan) (richting Balloërveld)  

 Je rijdt Balloo uit (= Rammeringeweg) richting Gasteren/Anloo 

 Einde weg rechtsaf (= Loonerweg) 

 Je rijdt nu het plaatsje Loon in 

 Vóór Herberg van Loon rechtsaf (richting Gasteren) 

 Deze weg volgen tot in het gehucht Balloërveld  

 Stop in dit gehucht voor een opdracht. (Picknickplaats rechts ) 
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 Route volgen richting Gasteren. 

 Je rijdt Gasteren in !!! PAS OP dit is echt een hoge drempel!!! 

 Neem nu de 1e weg rechts (Richting Eext) 

 Deze weg volgen tot in Anderen 

 1e weg links (richting Eext) 

 Rechts aanhouden deze weg volgen en plaatsje Anderen uitrijden  

 Weg vervolgen tot in Eext 

 Bij Einde van de weg rechts (richting Rijk der kabouters) 

 Je rijdt Eext weer uit  

 Op de Y-splitsing rechtsaf en direct over het spoor links de Houtvester Jansenweg 

inrijden 

 Weg +/-4 Km volgen tot de inrit links naar camping de Kremmer 

 Op de camping vind je de laatste opdracht bij de clubwinkel.   

Hier worden ook de formulieren ingenomen. 

 Einde rondrit 

 


