
Routebeschrijving TROE 2021 

N.B. Deze routebeschrijving loopt niet helemaal parallel aan de GPX-route, om de beschrijving zo 

eenvoudig mogelijk te houden. Een fietskaart wordt aangeraden. 

Etappe 6: Startpunt minicamping ‘de Gaard’ 

- Vanaf camping linksaf  48  49. 

- Bij knp 49 rechtdoor Elandweg, kom je na een tijd op route  29 

- 29  11  52  15  16  99  98  50  95  96  

- Na knp 96 richting knp 97, maar dan rechtdoor over de Reevesluis heen 

- Dan rechtdoor langs rivier de Reeve  26. 

- Bij knp 26 rechtdoor langs de Reeve blijven 

- Onder weg en spoor door en dan tweede dijkopgang omhoog Venedijk Zuid =  44 

- 44  43 

- Na knp 43 richting knp 76, maar buiten De Zande 1e weg rechts De Belten 

- Einde weg links en direct rechts Vinkensteeg, wordt Buckhorsterlaan. 

- Einde links en dan dijk op en rechtaf  77 (onder a28 door vind je rechts het rustpunt) 

- 77  16  92  17  

- Richting knp 65, na fietstunnel onder spoor door direct rechts Van der Laenstraat 

- Links aanhouden 

- 6e straat rechts Bartjensstraat 

- Rechtdoor Luttenbergstraat, na een tijdje provinciehuis Overijssel aan rechterhand 

- 3e straat (ongeveer tegenover provinciehuis) links, Schuurmanstraat 

- Fietsbrug (kerkbrug) over 

- Over brug rechts Kerkstraat 

- 3e brug die je tegenkomt overgaan Dijkstraat =  64 

- 64  63  62  37  38  39  30  95  96 

- Bij knp 96 richting knp 77, maar 1e links Buiten Middenweg 

- Wordt na stukje route richting knp 76  49 (na knp 49 rechts winkelcentrum met 

supermarkt)  47  45 

- Bij knp 45 rechtsaf, 1e links en dan zit de camping aan de rechterkant 

Eindpunt Minicamping Oltenbarg, veneweg 71 Wanneperveen 

 


