
Knooppunten

33 – 35 – 1 2 – 1 3 – 1 5 – 1 6 – 1 4 – 50 – 78 – 38 – 37 - 33



Deze route heeft een lengte van 32km.

Begin en eindpunt is in het centrum van Hoogeveen.

Naar KP.35 volg je de route aangegeven op het bovenste kaartje hiernaast.

Bi j KP. 35 rechtdoor naar de Knooppunten 1 2 en 1 3.

Alteveer heet deze weg en komt uiteindel i jk uit inhet dorp Alteveer.

Maar zover gaan we niet.

Bi j KP.1 3 l inksaf het Kremersdijkje op.

Na ruim 4km kom je bij KP.1 5. Nu na 900 meter het Zuideropgaande op.

Nog vóór Hollandscheveld, rechtsaf naar KP.1 6

Van KP.1 6 naar KP1 4 is 1 ,3km door het bos, langs het recreatiegebied Schoonhoven.

Schoonhoven heeft zandstrandjes en waterplezier voor groot en klein. Een mooie

plek om even uit te rusten of in het restaurant wat te eten of te drinken.

KP.50 is op de Johannes Poststraat tussen Nieuwlande en Geesbrug.

Johannes Post was in de 2e wereldoorlog een verzetsstri jder. Hij is in het laatste

oorlogsjaar door de Duitsers doodgeschoten.

Naar KP.78 gaat over de A37 en langs het industrieterrein van Geesbrug.

Nu naar KP.38. Hier het kanaal over naar KP.37

Bij KP.37 sta je midden in het dorp Noordscheschut.

Van hieruit gaat de de route naar Hoogeveen.

Langs het knaaal, over het schooldi jkje. Er wordt een lus gemaakt om

op de Meester Kramerweg te komen.

Bij de eerste rotonde kan je de route bli jven volgen maar ook het l i jntje op de

grote kaart volgen. Zie ook kleine kaartje hiernaast.

naar de Bentinckslaan 43. Dat is bestemming bereikt.

Vanaf startpunt, Bentinckslaan 43 naar

knooppunt 35 op de grote kaart

Route vanaf de rotonde naar de

Bentinckslaan 43




