Fierse fietstocht Sleen-Schoonoord-De KielAalden-Sleen
Afstand: + 32 kilometer
Gebruikte afkortingen:
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
Wanneer in de
routebeschrijving ‘kruispunt’
staat, wordt een kruising van
4 wegen bedoeld.










Start- en eindpunt: CBS De Fontein, Westrupstraat 10, 7841 AZ Sleen (de eerste
van 4 scholen van Fiers die u tijdens deze fietstocht tegenkomt). Op dit adres is
ook peuterspeelzaal Peuterspetters gevestigd, onderdeel van Fiers
Kindontwikkeling en Kinderopvang.
(evt. mogelijkheid parkeren bij sporthal Broekveld, Oldenhoffstraat 7, 7841 AJ
Sleen)




Start met uw rug naar het schoolgebouw en sla linksaf (LA) op de
Westrupstraat.
Ga op het kruispunt bij de speeltuin (linksvoor) RA (Broekveldstraat).
Neem de tweede weg LA (Heirweg). Volg deze weg verderop met een
lichte bocht naar rechts.
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Op de Bannerschultestraat (bij de benzinepomp) slaat u LA. Blijf deze
weg volgen (met een lichte bocht naar rechts, richting Noord-Sleen.
Zijwegen negeren). Bannerschultestraat wordt Brink en verderop Menso
Altingstraat.
Nadat u aan de rechterzijde Theaterboerderij De Deel bent gepasseerd,
slaat u LA, de Groningerweg in. Blijf deze Groningerweg volgen
(zijwegen negeren). Na het bord einde Sleen neemt u de eerste weg RA
om op de Groningerweg te blijven. Ook nu de Groningerweg blijven
volgen (zijwegen negeren) tot u bij de bebouwde kom van Noord-Sleen
komt.
Ga hier RA, Noord-Sleen in en sla na huisnummer 3 RA (Hegenzand).
Deze weg komt uit op de Zweeloërstraat. Houd hier schuin rechts aan
(RD).
Sla bij de rotonde LA. Blijf hierbij aan de linkerzijde van fietspad ca. 5,5
km volgen tot u in Schoonoord komt. Blijf ook in het dorp Schoonoord
het fietspad RD volgen.
Wanneer u in Schoonoord de brug overgestoken bent, slaat u meteen
LA (Oude Molenstraat).
Neem vervolgens de eerste weg rechts (Bonkersstraat). Ga bij de
driesprong LA en meteen weer RA. U fietst nu in de Legerstraat. Ga op
de driesprong LA (Stikkerstraat).
Aan uw rechterhand bevindt zich CBS De Slagkrooie, de tweede school
van Fiers die u tijdens deze fietstocht tegenkomt.
Ga op de T-splitsing RA (Ringstraat) en blijf de Ringstraat volgen tot u op
een T-splitsing komt. Sla hier LA (Alle Boelensstraat). Blijf deze straat
volgen met een bocht naar rechts en een bocht naar links. Na de
brandweerkazerne volgt u de weg met een bocht naar rechts. Aan uw
linkerhand bevindt zich openluchtmuseum Ellert en Brammert.
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Op de T-splitsing met de Tramstraat gaat u LA, op het fietspad. Blijf dit
fietspad volgen. U verlaat Schoonoord en verderop (na ca. 1 km) rijdt u
De Kiel binnen. De Tramstraat is inmiddels overgegaan in de
Rolderstraat. Aan uw rechterhand bevindt zich CBS De Kiel,
de derde school van Fiers die u tijdens deze fietstocht tegenkomt.
Na huisnummer 17 slaat u op het fietspad LA (richting Wezuperbrug /
Zweeloo / Assen / Elp).
Op het punt waar meerdere (onverharde en verharde) paden elkaar
kruisen (bij de Zevenmarkensteen) vervolgt u het fietspad RD (richting
Sleen / Wezuperbrug / Zweeloo; ANWB paddenstoel 23157).
Op het volgende punt waar meerdere (onverharde en verharde) paden
elkaar kruisen, houdt u het verharde fietspad (licht schuin links) RD aan
(aan de rechterzijde van het gebouwtje langs). Blijf dit fietspad nog ca.
1,5 km volgen (zijpaden negeren) tot in Wezuperbrug het fietspad
eindigt. Vervolg de route (licht links) RD.
Ga bij het kruispunt RD en steek vervolgens via de brug het
Oranjekanaal over. Vervolg de route RD (op het fietspad). Blijf dit
fietspad volgen tot (na ca. 3 km) het fietspad stopt in Wezup. Vervolg de
route hier (licht links) RD op de Wezuperstraat.
Sla in Wezup bij de tweede weg RA (Brinkstraat, richting Witteveen).
Houd op de driesprong rechts aan (richting Witteveen / Aalden; ANWB
paddenstoel 24914). Houd bij de volgende driesprong links aan
(klinkerweg blijven volgen). Blijf deze weg volgen (Brinkstraat wordt
Gebbeveenweg) tot u onder de N381 doorgegaan bent.
Sla na de onderdoorgang bij de eerste weg LA (Paardelandsdrift). Blijf
deze weg volgen tot (ruim) in het dorp Aalden.
Sla op de T-splitsing RA en meteen weer RA (doodlopende weg). Neem
vervolgens de eerste weg LA (Hilde). Aan uw linkerhand bevindt zich
CBS De Schutse, de vierde school van Fiers die u tijdens deze fietstocht
tegenkomt.
Blijf op deze weg (twee keer bocht naar links, de school blijft aan uw
linkerhand). Op de T-splitsing gaat u RA (Paardelandsdrift). Fiets deze
weg helemaal uit (negeer zijwegen).
Aan het einde van de Paardelandsdrift (T-splitsing) slaat u LA
(Gelpenberg).
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Steek de Aelderstraat over en vervolg de route RD op de klinkerweg
(Oud Aalden). Ga vervolgens de eerste weg LA (richting Artelier Aelder
Hooghe / openluchttheater). Rijd deze weg helemaal uit (negeer
zijwegen, houd op de splitsing rechts aan (Koemarsendrift)).
Op de T-splitsing RA (richting Benneveld; u fietst Aalden uit) en
vervolgens de eerste weg LA (Hormaatsdijk; bij ANWB paddenstoel
24925/001, richting Benneveld / Noord-Sleen / Sleen).
Op de T-splitsing RA op het fietspad (bij ANWB paddenstoel 24924,
richting Benneveld / Sleen), langs de Bennevelderstraat. Het fietspad
eindigt kort nadat u Benneveld in rijdt. Vervolg uw weg op de
Bennevelderstraat (schuin rechts) RD. Rijd deze weg helemaal uit
(zijwegen negeren). Waar u Benneveld uit rijdt, neemt u het fietspad
rechts langs de weg.
Op de T-splitsing LA (fietspad langs de Klenkerweg). Blijf dit fietspad ca.
3 km volgen tot u bij het dorp Sleen komt (Klenkerweg is Schaapstreek
geworden).
Waar het fietspad eindigt, neemt u meteen de weg RA (Molenerf, loopt
met een bocht naar rechts). Neem vervolgens de eerste weg LA (blijft
Molenerf).
Op kruispunt RA (Lottingstraat) en eerste weg LA (Carspelstraat).
Blijf vervolgens RD fietsen (negeer kruispunt en zijwegen). Carspelstraat
wordt Aumuhlerstraat en vervolgens Havixhorst.
Op de T-splitsing slaat u LA (blijft Havixhorst) en vervolgens de eerste
weg RA (Westrupstraat). U bent aangekomen bij het eindpunt van deze
Fierse fietstocht Sleen-Schoonoord-De Kiel-Aalden-Sleen.
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