Startplaats Dalen 2017
dinsdag 25 juli t/m vrijdag 28 juli

OVERNACHTEN ?
In Dalen en omstreken is een diversiteit aan
verblijfsaccommodaties waar u zich welkom
zult voelen. Op ondervermelde websites vindt u
nadere informatie over mogelijkheden voor overnachtingen in en rond Dalen. Uiteraard is er op
korte afstand van de startplaats voldoende gratis
parkeergelegenheid.
www.dalen.nu
www.fiets4daagse.nl
www.magischdrenthe.nl

Voor vragen over startplaats

E-mail: info@dalen.nu

Van harte welkom!

In juli en augustus op woensdag de Zomermarkt van 18.30-21.30 u.

Fietsen is gezond!

Voor de meest actuele informatie zie:

Prachtige grensoverschrijdende routes
door het mooie Drentse land
en de Grafschaft Bentheim (D).

Is Drenthe voor de fiets gemaakt, of de fiets voor
Drenthe? Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek niet
voor niets de titel 5-sterren fietsprovincie gekregen,
het paradijs voor de fietsliefhebber. De komende jaren
vormt de fiets een belangrijk speerpunt in Drenthe
gezamenlijk zoveel mogelijk mensen op de fiets van
toeristen tot scholieren. De fiets is het vervoersmiddel
bij uitstek.
START EN FINISH - CAFÉ-RESTAURANT CORNELIS
Is gelegen in het centrum van het dorp met parkeergelegenheid op geringe afstand van het centrum (gratis).
De organisatie is in handen van Stichting Dalen Promotie en een 40-tal vrijwilligers gaan u begeleiden.
Vanuit het sfeervolle dorp Dalen – “Het dorp tussen
de molens” – fietst u ook nu weer door afwisselende
landschappen, schilderachtige dorpjes of weidse vergezichten. Elk gedeelte van Drenthe heeft zo zijn charmes,
dit kan ook gezegd worden van het Duits-Nederlands
grensgebied.
DINSDAG: Op de hoger gelegen gedeeltes van de provincie vindt u de esdorpen Oosterhesselen, Gees en
Zweeloo dat een geheel vormt met Aalden; aan de zuidkant vindt men ‘Oud-Aalden’ een heel mooi authentiek
dorpje, de tijd staat er even stil. Bekende schilders zoals

Let op: 1, 2 of 3 dagen
meedoen kan ook!

Vincent van Gogh en Max Liebermann bezochten meerdere plaatsen in Drenthe om inspiratie op te doen. Op
de routes komt u in de sfeer van de Parijse schilderswijk Montmartre. Door de natuur te versterken is het
beeklandschap van de Geeserstroom in oorspronkelijke
staat, van voor 1900, teruggebracht.
WOENSDAG: Water, historie en gezelligheid staan centraal in de stad Coevorden. Als oude vestingstad is Coevorden al eeuwenlang verbonden met water en heeft
zelfs haar ontstaan er aan te danken. De Vecht baant
zich al kronkelend een weg door het schitterende landschap. Een landschap waarin vervlogen tijden bewaard
zijn gebleven en waar u nog volop ruimte en rust vindt.
Lange tijd was het niet vanzelfsprekend om zomaar
eventjes de grens over te gaan om de geheimen over
de grens in het noorden van de Grafschaft Bentheim te
bewonderen. Emlichheim gelegen in een laagland met
riviertjes en kanalen, sappig groen boerenland vol traditie; en een hof met kleine boerderijdieren aan de route.
DONDERDAG: Weidse vergezichten en veenkoloniale
streekdorpen wisselen elkaar af met onderweg kapitale
Groningse monumentale boerderijen. In de omgeving
van Dedemsvaart werd vroeger veel turf gegraven en
vervoerd naar het westen van Nederland, als retourlading werden er schelpen vervoerd en afgeleverd bij een
schelpkalk branderij. Na de opening van de ENCI groeve
liep de vraag naar schelpkalk terug. In deze agrarische
omgeving zijn een bezoek aan een boerderij en een in
gebruik zijnde molen gepland.

VRIJDAG: Het oorspronkelijke Schoonebeek bestond uit
een viertal buurtschappen en was gelegen op een verhoging in het landschap, thans bestaand als rijksbeschermd
dorpsgezicht. Door de vondst van aardolie is het dorp
aanzienlijk gegroeid, na een jarenlange stop is de winning met moderne middelen opnieuw opgestart. Zowel
oude als ook nieuwe ja-knikkers komt u op de route tegen. Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof
is uitgebreid met een energiemuseum. Het rijksmonument de Katshaarschans ligt op de route, het onderhoud
geschiedt thans door een kleine schaapskudde.
ALGEMEEN: Vier dagen lang biedt startplaats Dalen
u iedere dag de keuze uit een route van 30, 40 of 60
kilometer. Onderweg wordt gezorgd voor momenten
van ontspanning en vermaak en bovendien bent u
verzekerd van goede bewegwijzering, parate pech- en
hulpdiensten maar natuurlijk vooral van een gastvrije
ontvangst in alle plaatsen waar u doorheen komt.
Uw fietstocht start en eindigt in het gezellige centrum
van Dalen. Een ideale en sfeervolle ligging van de plaatselijke horeca nodigt uit om neer te strijken op één van
de terrassen na een prachtige fietsdag.

