
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 7: Startpunt camping Oltenbarg 

- Vanaf camping rechts 

- Over het water direct rechts  67  65  25  48  40  28  07  09  06  50  

51  02 

- Na knp 02 richting knp 99, maar na 1,5 km niet rechts, maar links Wittelterweg naar Wittelte 

- Weg vervolgen, kom je vanzelf bij knp 79 

-  80  51 

- Bij knp 51 rechtsaf en dan direct links Groningerweg op, na eerste kruising zit je dan op weg 

 52  70 

- Bij knp 70 rechtdoor en 2e weg links De Vorrelvenen, wordt route  73  07  08 

- Op weg naar knp 08 kom je bij oranjekanaal. Dan niet links, maar rechts en dan links kanaal 

over en rechts en links fietspad op.  1e weg rechts en dan zit je op route  02  34  41  

32  (Bij het kanaal vind je het rustpunt) 

- Richting knp 01 kom je onder a28 door, daarna vlak voor de Europaweg-Zuid linksaf de 

Boskamp op. 

- Einde rechts, Europaweg-Zuid oversteken en links fietspad op langs deze Europaweg-Zuid. 

- Rotonde rechtdoor 

- Komt fietspad bij en kort daarna rechts Westerbrink (langs Provinciehuis Drenthe) 

- Eind rechts Nicolaas Beetslaan 

- 5e links Westerlaan =  01  10  16 

- Na knp 16 weg vervolgen Asserweg, wordt Gasterenseweg 

- Linksaf Taarloërweg naar Taarlo 

- In Taarloo rechtdoor =  39  89  62  66 

- Na 66 richting knp 64 op Tolhuisweg 1e links Duinweg 

- Richting knp 57  59  86  77 

- Op weg naar knp 77 steek je doorgaande weg Ebelsweg over, naar Cantersveen. Niet verder 

77 volgen maar Cantersveen vervolgen en aan het eind fietspad op 

- Linksaanhouden en op Heesterlaan einde rechts Mellensteeg 

- 2e links, 1e links brengt je bij de Supermarkt aan de Windeweg 

- Vanaf supermarkt Windeweg, einde rechts, Ridderspoorweg, einde rechts Mellensteeg, 1e 

links Kamperfoelieweg, Einde rechts Oude Middelhorst =  77 

- 77  78  79  80 

- Op weg naar knp 80 vind je de camping aan de linkerhand 

Eindbestemming Camping ‘Groningen Internationaal’, Woortsmandijk 1 Westerbroek 

 


