De Natuurvrienden
Fietsgids
18x fietsen door Nederland met overnachting

1.323 km
73.30 uur
198.450 g CO2-besparing
18 fietsroutes
20 accommodaties

De Natuurvrienden Fietsgids
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Je kweekt er een
(fiets)band mee
Voor je ligt meer dan een fietsgids. Dit zijn tientallen vrijw illigers, de mooiste natuur, de wind in je haren en heel
veel fietsbandenplaksetjes in een compact boekje. Dit is
De Natuurvriendenfietsgids.
In deze gids zijn 18 fietsroutes met liefde uitgestippeld door
de vrijwilligers van Nivon. De routes verbinden de natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen met elkaar. Hierdoor
bieden we altijd een plek in de natuur om te overnachten
en in contact te komen met mede-vakantiegangers. Nivonvrijwilliger én de initiatiefnemer van deze gids Magda vertelt
haar persoonlijke ervaringen en tips. Met dit boekje ontmoet
je niet alleen Magda, maar nog veel meer natuurvrienden.
Je ontmoet ze onderweg, in de keukens, voor je tent, in de
fietsenstalling tijdens het plakken van je band en bij de
ontvangst in de huizen tijdens een kopje thee. Nivon is dé plek
voor ontmoeting en ontspanning. Nivon is groen en sociaal.
Wanneer je kiest voor een vakantie met De Natuurvriendenfietsgids, kies je voor het ontdekken van de mooiste plekken.
Je reist door Nederland op een verantwoorde manier,

namelijk op de fiets. Ontdek hoeveel CO2-uitstoot jij bespaart
door te fietsen in plaats van de auto te nemen en laat je
verrassen door de mooie Nederlandse landschappen.
Alle Nivonaccommodaties staan op groen omgeven plekken
en werken aan duurzaamheid op allerlei vlakken. De huizen en
kampeerterreinen worden geheel beheerd door vrijwilligers,
jouw gastvrouw of -heer is een vrijwilliger en de gast is ook
een beetje vrijwilliger tijdens zijn of haar verblijf. Dat zorgt
voor een informele sfeer waarbij iedereen de handen uit de
mouwen steekt. Je eigen slaapkamer laat je weer schoon
achter zodat de volgende gast er meteen gebruik van kan
maken. Beddengoed neem je zelf mee, dat scheelt wasserij.
De gezamenlijke keuken en zalen laat je na gebruik weer
netjes achter. Koken in de groepskeukens maakt de reis niet
alleen betaalbaar, maar ook sociaal. Over het fornuis of tijdens
de afwas ontstaan de leukste gesprekken.
Wanneer je door het boekje bladert vind je alle informatie over
de huizen en kampeerterreinen die je nodig hebt. Kies een
van de fietsroutes en boek de overnachting(en) op Nivon.nl.
Lid van Nivon? Dan betaal je een scherp ledentarief voor je
overnachting. Ontdek Nivon, een verenging voor en door leden
met hart voor elkaar en de natuur. We zien je op de fiets!
Van Magda, Iris, Richard, Sietse, Erik, Hester, Bas, Bert, Céline,
Laurence en alle andere natuurvrienden.
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Routes in deze gids:
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Lettelbert

De Hondsrug

R.3

De Meenthe

R.1

Het Hunehuis
R.18I

Het Zeehuis

R.18II

Enkhuizen
Urk

Alkmaar

R.17

Banjaert
R.10

R.4

R.9

Krikkenhaar
R.7

Koos Vorrinkhuis

R.8
R.13

De Grutto

ABK-huis
Het Hallse Hull

R.12

R.5

R.6

Den Broam

De Bosbeek

R.14
R.11

De Kleine Rug

R.15

Morgenrood

R.16

Natuurvriendenhuis
Kampeerterrein of trekkersveld
De Gele Anemoon
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R.2

Allardsoog

Eikhold

R.1

Fietsroute

De Natuurvrienden Fietsgids — Interview
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1.323 kilometer
fietsroutes
Magda Vodde fietste van huis naar huis
“Nivon is erg gericht op wandel
routes, maar op fietsgebied
was er nog niets. Toen ik een
paar jaar geleden voorstelde
om een fietsboekje te maken,
was iedereen enthousiast en zei:
‘Ga maar fietsen’.
De routes zocht ik uit met
behulp van de routeplanner van
de Fietsersbond. Daarmee kun je
kiezen voor de kortste route of
juist een natuurlijke of recreatieve
route. Ik wissel daar een beetje
in af.”
“Ik heb altijd gefietst, vroeger
naar school al. En later van
Amsterdam, waar ik woonde,
naar Bussum, waar mijn opa in
het ziekenhuis lag. ’Daar word je
hard van,’ zei mijn vader altijd.
Ik mopperde er soms over, maar
heb wel fietsbenen gekregen!”

“Ik hoop dat mensen aan de
hand van de gids zelf hun
planning maken: willen ze een
weekendje fietsen, of een hele
vakantie? Er zijn korte routes,
zoals De Bosbeek - ABK-huis,
of heel lange, van bijvoorbeeld
Eikhold naar Morgenrood.”
“Deze zomer fietste een vriend
met me mee. Hij is chauffeur en
dacht de weg goed te kennen,
maar vanaf de fietspaden ziet
alles er heel anders uit. ‘Goh, hier
ben ik nog nooit geweest!’ zei
hij soms enthousiast. Ik bedacht:
’De lezers zien het straks ook zo
als het boekje klaar is: Nederland
van een andere kant’.”

“Iedereen was
enthousiast en zei:
Ga maar fietsen.”

De Natuurvrienden Fietsgids — Themaroutes
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Themaroute I — ‘Rondje Noord’
Begin en eindig bij Groningen

Themaroute II — ‘Oost naar West’
Van de Duitse grens naar de Nederlandse kust

ca. 10 u. fietsen, doe dit in ongeveer 5 dagen

ca. 12.30 u. fietsen, doe dit in ongeveer een week

Lettelbert

R.2

De Hondsrug

Allardsoog

Banjaert
R.9

R.3

De Meenthe

R.1

Koos Vorrinkhuis
Het Hunehuis

Reis af richting Groningen en
begin met een overnachting bij
De Hondsrug, een knus boshuis
met rieten dak langs het
beroemde Pieterpad. Alternatief:
begin in de stad en fiets naar
Allardsoog. Tijdens de tweede
overnachting bij Allardsoog slaap
je in een oud schoolgebouw
tussen de weilanden. Tip: wandel
naar de heide vlakbij, misschien
spot je de schaapskudde. Een
historische tocht (R3) terug naar
Drenthe die eindigt bij de
hunebedden. Het Hunehuis heeft
een spectaculair uitzicht en biedt

een compleet andere beleving.
We sluiten af met R1 en eindigen
weer bij De Hondsrug.
Je kan deze route ook uitbreiden
met twee kampeerterreinen
(zie routebeschrijving).
 3 Noordelijke provincies
 Groningen bezoeken
Magda: “Vorig jaar had ik erge
last van zadelpijn en kon een week
niet fietsen. Toen heb ik Bert Rosien
gebeld, een andere Nivonvrijwilliger. Hij deed het rondjeNoord, een hele mooie route. Dat is
echt genieten, dat stuk te fietsen!”

R.8

Oost West, natuurvriendenhuis
best! We beginnen langs de
Duitse grens bij natuurvriendenhuis Den Broam. Dit kleine
boshuis ligt vlakbij het natuurgebied Buurserzand met zijn
honderd jaar oude jeneverbessen
en het Witteveen met droge of
natte heide. We blijven in een
bosrijke omgeving en fietsen
richting de Veluwe (R6). Naast
Eerbeek ligt het ABK-huis aan
de rand van het Nationaal Park
Veluwezoom. Richting Lage
Vuursche (R8) fietsen we door
de Hoge Veluwe, Barneveld en

ABK-huis
Het Hallse Hull

R.6

Den Broam

Amersfoort voor een derde
bosrijke overnachting. De laatste
tocht is heel anders: langs
Amsterdam, de Zaanse Schans
en we eindigen bij natuur
vriendenhuis Banjaert, een
modern huis in het duingebied
van Wijk aan Zee.
 Bossen, duinen en Nationaal
Park De Hoge Veluwe
 Amsterdam en de Zaanse
Schans bezoeken
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R.1

Het Hunehuis — De Hondsrug
68 km
NO
Duur: 3.45 u. CO2-besparing: 10.247 g

R.1

Het Hunehuis — De Hondsrug

De natuurgebieden
van het Noorden
De route is een aaneenschakeling van
natuurgebieden. Van het Holtingerveld door
het Drents-Friese Wold en het Hijkerveld.
Tenslotte naar het stroomgebied van de
Hunze en de Aa. Of andersom, wanneer we
bij De Hondsrug beginnen.

Haren

Het Hunehuis — De Hondsrug
68 km
NO

R.1

De Hondsrug

Nieuw-Roden

Duur: 3.45 u. CO2-besparing: 10.247 g

Ga bij Het Hunehuis rechtsaf naar knooppunt 8

8

52

3

77

75

Door Diever naar Hoogersmilde

80

69

67

53

65

Overkant Drentse Hoofdvaart, dan langs Oranjekanaal

R.1

Het Hunehuis — De Hondsrug

72

13

71

8

2

Hijkerveld, Hooghalen en Ekehaar
∞ Vanaf knooppunt 2 richting 4, het fietspad volgen.
Bij de Hijkerweg linksaf, voor Hooghalen rechtsaf
op de Smilderweg, over de snelweg rechtdoor en
daarna over de spoorlijn naar 3.
∞ Na 33 linksaf, 1e weg rechts: naar Ekehaar via de
Esweg. Linksaf op de hoofdstraat naar 37.

∞3

31

Assen
Appelscha

33 ∞ 37

Langs Eldersloo en Nijlande naar Rolde

79

53

Beilen

70

LF 14 tot knooppunt 66

69 68 67 39 89 62 66 ∞
∞ In Zuidlaren bij 66 schuin rechts langs de camping

Het Hunehuis

over Vijftig Bunder, volg tot eind, bij T-splitsing rechts
en eerste weer links, de onverharde Duinweg op. Volg
Duinweg 1,5 km met de bochten mee tot De Hondsrug
aan je rechterkant.
Hoogeveen

De Natuurvrienden Fietsgids — Het Hunehuis, Darp
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Het Hunehuis
Darp

Bovenop de Havelterberg ligt het moderne
en sfeervolle Hunehuis.
De grote zaal van het huis in de
Bauhausstijl biedt een prachtig
uitzicht op de heidevelden en
bossen van het Westerzand.
Het huis is duurzaam gebouwd:
beide vleugels zijn voorzien van
een groendak. Er zijn voornamelijk tweepersoonskamers, een
paar met eigen douche en toilet.
Er zijn enkele gezinskamers en
een kamer voor mindervaliden,
die ook over eigen sanitair
beschikt. Het huis heeft een
bovenzaal met tweede keuken:
perfect voor bijvoorbeeld het
vieren van een verjaardag.
Naast het huis, in het bos, ligt
een natuurkampeerveld dat
plaats biedt aan tien tenten.

Natuurvriendenhuis Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp (bij Havelte)

hunehuis.nivon.nl

Het Holtingerveld is dichtbij, de
hunebedden liggen op slechts
enkele honderden meters. Het
Nationaal Park Het DrentsF riese
Wold, het bekende Dwingelder-

veld, de moerassen van de Rottige
Meenthe, de Weerribben en de
Wieden liggen op fietsafstand.
Ontdek ze met een zeilpunter,
kano of fluisterboot. Ook zijn
in de buurt volop mooie
(brink)dorpen, zoals Diever en
Ruinen, esdorp Orvelte en oude
(vesting)stadjes als Steenwijk,
Vollenhove en Zwartsluis.

Wandelpaden:
Drenthepad
Maarten van Rossumpad

Fietsroutes:
R.1
Het Hunehuis — De Hondsrug
68 km
NO

R.3
Allardsoog — Het Hunehuis
67 km
Z

R.4
Het Hunehuis — Krikkenhaar
85 km
ZO

R.18
Het Zeehuis — Het Hunehuis
75 km
O

De Natuurvrienden Fietsgids — De Hondsrug, Noordlaren

De Hondsrug
Noordlaren

Kenmerkend is de rieten kap van
dit natuurvriendenhuis. Ook het
eerste Lange-Afstand-Wandelpad,
het Nivon-Drenthepad, voert
langs dit knusse huis. Wandelaars
hebben de luxe om hier een
goedgevulde ontbijtmand te
bestellen, met broodjes, beleg,
vruchtensap, koffie of thee en een
versgekookt eitje. De Hondsrug
heeft verschillende ruimtes
voor de gasten om te relaxen.
Een zitruimte, een grote zaal,
een terras voor en achter bij
de speelvoorzieningen. Naast
het huis ligt een Nivon natuurkampeerterrein.

Natuurvriendenhuis De Hondsrug
Duinweg 6
9479 TM Noordlaren

dehondsrug.nivon.nl
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De Hondsrug ligt in het
Noordlaarder Bos, aan
het bekende Pieterpad.

Cultuurlandschappen als
Nationaal Park Drentsche Aa,
het Hunzedal, de Veenkoloniën,
het Groninger Hogeland en de
Hondsrug omringen het huis.
Strijk neer in één van de
gezellige cafés in de binnenstad

van Groningen, ga met het gezin
naar Wildlands Aventure Zoo
Emmen of bezoek het Drents
Museum in Assen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Varen, surfen of kanoën op het
Zuidlaardermeer kan ook.

Wandelpaden:
Pieterpad
Drenthepad

Fietsroutes:
R.1
Het Hunehuis — De Hondsrug
68 km
NO

R.2
De Hondsrug — Allardsoog
46 km
W

