
Routebeschrijving fietstocht NBVIJS 2021 Juli/Augustus 

Start en eindpunt: Marktplein Staphorst 

Afstand: 45 km 

 

 

Fiets vanaf marktplein Staphorst richting de rotonde 

Bij de rotonde, onder de A28 door en de Oude Rijksweg op, richting 

Rouveen 

2e weg rechtsaf: Jan Arendsland 

Weg volgen. Einde weg rechts (Oldedijk) 

Bij kruising Klaas Kloosterweg oversteken (Kerkenland) 

Vraag 1: Hoe heet de waterplas aan uw linkerhand?  

Vraag 2: Welk soort vogel treft u hier het meest aan? 

Zangvogel/weidevogel/watervogel? 

Aan het einde van de weg linksaf (Rechterenweg) 

Tweede verharde kruising rechtsaf (Dekkersland) 

Eerste weg linksaf (Postweg) 

Vraag 3: Hoeveel bloemen zitten er in het fraai geschilderde hek? 

Fiets tot einde weg. 

Rechtsaf de Conradsweg op. 

1e weg links (Zwartekloosterweg) 

Na de 2e boerderij links vindt u een observatiehut met mooi uitzicht 

over de waterplas 

Verderop links is de wandelroute ‘Reeenspoor’ door laagveenmoeras 

Olde Maten 



1e weg links (aanduiding: fietspad na 150 meter) 

Het fietspad komt langs de veldschuur ‘Bid en Werk’. Het is zeker de 

moeite waard om hier een kijkje te nemen. 

Einde weg rechtsaf (Stadsweg) 

Bij de hooischuren links het fietspad op (Kooikerspad) 

Bruggetje over en het fietspad volgen 

Einde fietspad links (Roskam) 

Einde weg rechts (Zicht) 

Einde weg rechts (Sikkel) 

2e weg links (Sikkel) 

Volg de weg en ga bij de stoplichten rechtdoor. 

Einde weg rechts (Dr. H.A.W. vd Vechtlaan) 

Voor de 2e brug linksaf (Heerengracht) 

Vraag 4: Welke functie vervulde deze brug (zie bord aan de 

Heerengracht)  

Einde van de weg links (Eiland) 

Rechtdoor (Buiten de Enkpoort) 

Rechtsaf de ‘Stenendijk’ op richting korenmolen ‘De Zwaluw’ 

Einde van de weg rechts (Gennerdijk) 

Links vindt u het gemaal ‘Streukelzijl’ 

Dijk volgen, rechts aanhouden 

Bij ‘Boerderij Terpen’ gaat u op de kruising rechtdoor (Verburgweg) 

Rechts ziet u ‘IJs en Zuivelboerderij Glinthuys’. Tijd voor een ijsje? 

Einde weg rechtsaf (Klinkerweg) 



Over de brug vindt u aan de linkerkant de Eendenkooi ‘Haasjes’. Voor 

informatie: Kooiker Henk Luten is bereikbaar op 06 53 25 41 37.  

Einde weg rechtsaf (Steenwetering) 

1e verharde weg links (Veenekampenweg) 

Einde weg links (Hoofdweg) 

De verharde weg blijven volgen tot aan de ‘Koperen Hoogte’ 

LET OP!! GEVAARLIJKE KRUISING!! 

Fiets voor de Koperen Hoogte langs. 

Einde van de weg onder de oprit RECHT oversteken het fietspad op 

Ga rechtsaf, ONDER het viaduct door 

Steek de weg RECHT over 

Sla linksaf en wacht voor het fietsstoplicht 

Daarna rechtsaf richting Nieuwleusen aanhouden 

Na 100 m linksaf (Boerenveenseweg) 

Rechtsaf (de Boerenveenseweg gaat over in de Oostermenneweg) 

1e weg linksaf 

Steek de Sluitersweg over en volg de Tipshoekweg 

Vraag 5: noem vijf soorten weidevogels 

Op de kruising linksaf (Scholenweg) 

1e weg rechtsaf (Whemeweg) 

1e weg linksaf (Bisschopsweg) 

1e kruising rechtsaf (Statenweg) 

1e weg linksaf (Leidijk) 

1e weg linksaf (Schoolwijksweg) 



1e weg rechtsaf (Meenteweg) 

1e weg linksaf (Dekkersweg) 

1e weg rechtsaf (J.J. Gorterlaan) 

2e kruising linksaf (Achthoevenweg) 

Einde weg rechtsaf 

Rotonde recht oversteken 

1e weg rechtsaf (Hoogeweg) 

1e weg linksaf (Muldersweg) 

2e weg rechtsaf (Binnenweg) 

Rij het Marktplein op. 

Eindpunt van de fietstocht. 

 

Wij wensen iedereen een mooie rit en een goede thuiskomst. Let 

wel: NBVIJS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade 

en/of letsel van welke aard dan ook als gevolg van deze fietstocht. 

  

De antwoorden op de vragen van deze Juli/Augustus Fietstocht kunt 

u tot uiterlijk 31 augustus 2021 opsturen naar 

clariencornelisse@gmail.com, onder vermelding van uw naam en 

adres. Indien juist beantwoord krijgt u een leuke attentie 

thuisgestuurd.  

  

Met vriendelijke groeten, 

Fietscommissie NBVIJS 

 


