
Veen-
dorpenroute 
Afstand: 38 kilometer

Doe 
je gratis 

mee?

Blijf fit en veilig 
doortrappen in Drenthe!

Fietsen is heerlijk! Door te fietsen blijf je 
langer gezond, zelfstandig en in contact 
met andere mensen. Doortrappen Drenthe 
helpt, motiveert en inspireert je om zo lang 
mogelijk en veilig te kunnen blijven fietsen. 
Er zijn verschillende leuke fietsroutes bij jou 
in de buurt waar je aan mee kunt doen. 
Zo blijf je fijn, fit en veilig fietsen tot je 
100ste!

Route- 
informatie
Deze fietsroute is onderdeel van het 
programma Doortrappen Drenthe. 
Doel van Doortrappen is om iedereen 
zo lang mogelijk fit, veilig en met 
plezier te laten fietsen.

De route start bij knooppunt 40 in 
Borger. Maar door het gebruik van 
het fietsknooppuntennetwerk kun je 
de route bij elk knooppunt starten. 

De route loopt langs de 
volgende knooppuntnummers: 

40 – 41 – 43 – 07 – 01 – 57 – 56 – 
54 – 91 – 45 – 44 – 47 – 88 – 28 – 22

Deze Veendorpenroute is te combine-
ren met de Bos en Weideroute. Vanaf 
knooppunt 44 stap je over richting 
knooppunt 13 van de andere route. 
En bij knooppunt 22 schakel je weer 
terug naar deze route.

Let op! Deze route brengt je langs 
diverse kruisingen waar het verkeer 
hard kan rijden. Kijk altijd goed uit en 
stap af als dat nodig is.

Op de kaart vind je iconen van koffie-
kopjes. In deze dorpen is horeca te 
vinden. Hiervoor moet je af en toe 
afwijken van de route, maar dat is 
het helemaal waard!  

Veel fietsplezier!

Borger-Odoorn
Borger-Odoorn is een van de 200 
Cittaslow-gemeenten ter wereld. Deze 
gemeenten hebben meer aandacht voor de 
kwaliteit van leven, zowel voor de inwoners 
als voor de gasten die hen bezoeken. 
De gemeente Borger-Odoorn vindt het 
belangrijk dat zij volop kunnen genieten 
van de omgeving, want die heeft veel 
moois te bieden. Via deze fietsroutes wordt 
het makkelijker om de omgeving op een 
leuke manier te verkennen. En het mooie 
is dat je dan gelijk werkt aan een betere 
conditie.



       Veenkoloniën

Nieuw-Buinen is een veenkoloniale
nederzetting die is ontstaan doordat 
arbeiders naar een gebied trokken 
waar hoogveen werd afgegraven 
voor de productie van turf. Met de 
aanduiding Veenkoloniën wordt 
meestal gedoeld op de streek in 
het oosten van de Nederlandse 
provincies Groningen en Drenthe. 
Hier lag het Bourtangermoeras dat 
vanaf omstreeks 1600 in cultuur werd 
gebracht. De meeste veenkoloniën 
worden gekenmerkt door hun 
langgerekte ligging langs een kanaal 
met lintbebouwing. Dit kanaal diende 
als afvoer van de gestoken turf en 
was dus erg belangrijk voor zo’n dorp. 
Daarnaast functioneerde dit kanaal ook 
als afwatering van het gebied.

A

Ontstaan Hondsrug

De Hondsrug is zo’n 150.000 jaar 
geleden ontstaan toen het landijs vanuit 
Scandinavië oprukten. Onder dit kilometer- 
dikke pak ijs ontstonden smeltwaterrivieren 
en werden twee ruggen gevormd waarvan 
de Hondsrug met een lengte van 70 
kilometer de grootste is. Deze ruggen 
zijn uniek in Europa en alleen in Canada 
is een vergelijkbare landschapsvorm te 
vinden. Deze ruggen zijn destijds gevormd 
van keileem en vormen de basis van de 
Hondsrug.

Naast de ruggen lagen hele diepe dalen 
uitgesleten door smeltwaterstromen. 
Tijdens de laatste ijstijd, toen Nederland 
was veranderd in een poolwoestijn met 
ijzige poolwinden, werden deze dalen 
opgevuld met zand afkomstig van de plek 
die wij nu kennen als de bodem van de 
Noordzee. Dit hele proces vormde het 
beekdallandschap en de Hondsrug naar 
hoe wij die nu kennen. Met aan de oostkant 
van de Hondsrug het Hunzedal en aan de 
westkant de Drentsche Aa én de bovenloop 
van de Overijsselse Vecht. 

In het Hondsruggebied zijn naast de ruggen 
en dalen nog vele andere sporen van de 
geologische geschiedenis te zien en te 
beleven.

C

De scheepvaarthaven 
van Gasselternijveen
In de 17de eeuw werd De Hunze een 
belangrijke vaarweg voor de scheepvaart 
met vrije doorvaart. Dit was de reden 
dat het schippersdorp Gasselternijveen 
ontstond. Dit blijkt wel uit de oude 
registers: in 1774 telde het 73 gezinnen, 
waaronder vijftien schippersfamilies. 
Deze schippers voerden turf af van de 
Gasseltervenen en brachten dit naar de 
stad Groningen. Later voeren ze ook naar 
de Hollandse steden, de steenfabrieken in 
de provincie Groningen en de streken langs 
IJssel en Utrechtse Vecht. Als retourvracht 
nam men mest en huisvuil mee terug, ten 
behoeve van het in cultuur brengen van de 
veengronden. Het redersdorp kende van 
1839-1920 een ware bloeiperiode. 

DB       LOFAR 
       telescoop en 
       de antennes

Dit natuurgebied is bijzonder, want hier 
bevindt zich het hart van de grootste 
radiotelescoop ter wereld. Deze 
radiotelescoop heeft de naam LOFAR 
gekregen, dit staat voor Low Frequency 
Array, en deze radiotelescoop bevat twee 
soorten antennes. Deze antennes liggen 
verspreid over een groot deel van Europa. 
Deze zijn zichtbaar in het landschap als 
groepjes ‘buizen’ met een ontvanger 
en als platte ‘dozen’ met ingebouwde 
antennes. Al deze antennes scannen 
gezamenlijk onafgebroken de sterrenhemel. 
De radiogolven worden opgevangen en 
in de grijze kast die midden in het veld 
staat, versterkt en doorgestuurd naar 
een supercomputer in Groningen. Deze 
computer maakt van de verzamelde data 
kaarten die worden bestudeerd door 
astronomen. 


