
 

 

Reestdal route vanuit Dedemsvaart 
Bron: Handbiken.nl 
 
Routebeschrijving 

1. Startpunt MFC “De Baron” Julianastraat 54 in Dedemsvaart 
2. Vertrek vanaf de parkeerplaats rechts richting de winkelstraat 
3. Ga op de kruising Prins Bernardstraat/Julianastraat links de Julianastraat op 
4. Ga op de rotonde rechtdoor het fietspad langs de Zuidwolderstraat op  
5. Sla na het viaduct rechtsaf Noord Stegeren in 
6. Volg de weg links met de bocht mee 
7. Na de rechterbocht is er een doodlopende weg linksaf wat niet geldt voor fietsers. Er 

staan de huisnummers 14-16-18-34 
8. Sla aan het einde van de weg rechtsaf het fietspad in.  

o Alternatief: Dit fietspad is een puinpad. Mocht dit onbegaanbaar blijken ga 
terug naar de doorgaande weg. Sla links af en na de bocht na de 
begraafplaats linksaf. Dan kom je vanzelf op punt 9. Vervolg dus met 10 

9. Houdt links aan en ga het bruggetje over. Kijk uit de planken liggen in de 
lengterichting 

10. Sla aan het einde van het fietspad linksaf  
11. Steek de kruising over. Je komt dan in de Paardelanden 
12. Aan het einde van de weg rechtsaf slaan de Linderweg op 
13. De eerste weg linksaf (Schrapveen) 
14. Neem de derde weg linksaf (Nolderweg) 
15. Blijf na de tunnel de Nolderweg volgen tot je een klein klimmetje krijgt.  

Rustpunt: Daar is een boerencamping “achter ’t koeienpad” aan de rechterkant voor 
een eventuele rust. (adres: Nolderweg 7, Zuidwolde) 

16. Na de rust rechtsaf de Nolderweg op. Ga op de T-splitsing linksaf 
17. Aan het einde van de weg oversteken en linksaf het fietspad op. 
18. Sla rechtsaf de Nieuwedijk op. Deze gaat na een paar km over in de Pieperij 
19. Ga op de kruising Pieperij, ’t Holweg, Bloemberg rechtdoor Bloemberg op 
20. Steek aan het einde van de weg de weg over en ga linksaf op het fietspad 
21. Blijf dit fietspad volgen totdat je in Oud Avereest bent.  

Rustpunt: Daar kan gerust worden bij “de Wheem” tegenover de kerk (Adres : Oud 
Avereest 22, Oud Avereest) 

22. Na rust in “De Wheem” rechtsaf het fietspad op 
23. In Balkbrug vlak voor de stoplichten linksaf slaan de Hoogeveenseweg in 
24. De Hoogeveenseweg gaat over in Den Kaat 
25. Sla bij het naderen van de autoweg waar het fietspad begint rechtsaf richting het 

tunneltje 
26. Na het tunneltje links aanhouden en weg vervolgen Den Oosterhuis in 
27. Den Oosterhuis gaat verder in de Mulderij 
28. Aan het eind rechtsaf slaan de Zuidwolderstraat op 
29. Na een paar 100m de weg oversteken het fietspad op 
30. Bij de rotonde rechtdoor de Julianastraat in. De eerste weg rechts is de Prins 

Bernardstraat 
31. Finish 


