
Fietstocht Juni 2021 - Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-

Staphorst e.o.' 

 

L = Links 

R = Rechts 

RD = Rechtdoor 

Afstand plm. 35 km 

 

Start: Marktplein Staphorst 

Op Bergerslag R 

Einde weg L (Hoogeweg) 

1e weg R (Schemperserf) geheel volgen 

Na scherpe rechterbocht 1e weg L 

Einde weg L (v. Andelweg) 

Kruising R (Industrieweg) 

Einde weg L (Gorterlaan) 

Over spoor 1e weg R 

Splitsing L aanhouden (JB Kanlaan) 

Na 100 m L het bos in  

VRAAG 1: Wat is de naam van het kamp dat hier gestaan heeft? 

Fietspad volgen en bij paddenstoel 22902 R richting Nieuwleusen 

Kruising oversteken en na 20m fietspad vervolgen 

Dan verharde weg (Sterkensweg) oversteken en fietspad volgen. 

Daarna links (doodlopende weg) inrijden tot 

Einde weg R (Hoofdweg) 

VRAAG 2: Wat voor een bedrijf is er op Hoofdweg 14, en hoe heet het 

bijbehorende woonhuis? 



T-splitsing L (Westerhuizingeweg) 

Einde weg R fietspad op richting Balkbrug 

Daarna aan linkerkant weg oversteken (LET OP) en verharde zandweg inrijden 

(Den Westerhuis) 

Doorrijden tot boerderij ‘Het Reestdal’ 

Daar L graspad in rijden en brug over de Reest vervolgen 

VRAAG 3: Wat maakt De Reest tot een unieke beek, volgens Nederlandse 

begrippen? 

Bij bord ‘Wakker worden in stilte’ L 

Einde pad verharde weg L 

Bij T-splitsing RD 

Volgende T-splitsing L aanhouden 

Bij Cafe Poortman recht oversteken (LET OP) 

Op fietspad L (Bloemberg) 

Bij ‘Groot Oever’ R 

Gaat over in Heerenweg, deze volgen. 

In IJhorst aangekomen is links ‘KROKO MULTIPUNT’  

VRAAG 4: Hoeveel zwarte ijzeren vlinders tel je op de muur boven de rode 

brievenbus bij Kroko? 

Na KROKO 1e weg L (v Wijngaardenstraat) 

Na plm. 500 meter fietspad aan linkerkant weg volgen 

Einde weg R (Schotsweg) 

VRAAG 5: Hoeveel naalden staan er in de Spar, de Den, en de Larix bij elkaar? 

Met welk ezelsbruggetje kun je dat onthouden? 

1e weg L en direct linkerkant fietspad volgen 

Na een paar honderd meter R (Vijverweg) oversteken en fietspad volgen. 

Daarna verharde weg volgen (LET OP) (J.J. Gorterlaan) 

Over het spoor 1e weg R (Industrieweg) 



Na plm 450 meter VOOR grote blauwe hal (DULASTA) L weg inrijden en aan het 

einde R het fietspad op. 

Einde fietspad L. Daarna kruising R. (Kerkweg) 

Doorrijden tot na sporthal 1e weg L (Bergerslag) 

Daarna L marktplein en eindpunt. 

 

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 Juni Fietstocht kunt u tot uiterlijk 15 juli 

2021 opsturen naar pr@nbvijs.nl, onder vermelding van naam en adres. De 

juiste inzenders krijgen dan een leuke attentie thuisgestuurd. En ..... volgende 

maand staat er weer een nieuwe fietstocht online voor u klaar. Hou onze 

website www.natuurbeschermingsvereniging.nl dus vooral goed in de gaten! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Fietscommissie NBVIJS 

 

 

 

http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/

