
Fietsroute Dwingelderveld 3,5 uur 50,7 km 

Ronde Dwingelderveld en Koekange 
 

 

 
 

 

Ben jij een echte natuurliefhebber en heb je zin in een uitje voor het hele gezin? Dan is deze route geschikt voor 
jou! Tijdens deze 3,5 uur durende tocht (zonder pauzes) maak je kennis met drie écht duurzame aanbieders 
terwijl je door prachtige Drentse natuurgebieden fietst en langs een aantal leuke hotspots komt. 

 

Je fietst langs Boer Sil, Maatschap Santing Meyling en de Naoberhoeve. Elke hotspot is uniek, waardoor je bij 
sommige punten op de route naar binnen kunt lopen. Bij andere aanbieders kun je bijvoorbeeld iets lekkers 
bestellen en ophalen. Tussendoor even uitrusten? Dit kan bij enkele aanbieders in de tuin, of leg ergens op de route 
je kleedje neer! Daarbij biedt deze route voor elk wat wils. Bij de boerderij op Landgoed Rheebrugge kan Het 
Drentse Landschap wat vertellen over hun beheer. Ook vogelkijkhut Davidsplassen en schaapskooi Achter ’t Zaand 
zijn prachtige plekken voor de natuurgek. Een leuke fietsroute dus voor iedereen! 
 

Boer Sil Santing Meyling De Naoberhoeve 



Fietsroute Dwingelderveld 3,5 uur 50,7 km 

Ronde Dwingelderveld en Koekange 

Boer Sil 
 

  

Bosrand 14 
7991 PA Dwingeloo 
Parkeren bij Astron 

 

 
Zaterdag 22 mei geopend 
voor geïnteresseerden 
 
Andere dagen op afspraak 

A 

Vogelkijkhut Davidsplassen 
 
Locatie 
Dwingeloo 

B 

Beheerboerderij Landgoed 
Rheebrugge 
 

  

Rheebruggen 3, 7964 KR Ansen 

 
Openingstijden  
Zaterdag 22 mei van 13:00 tot 
15:00 
 

1 

Maatschap Santing Meyling 
 
Adres  
Wolddijk 10  
7961 NB Ruinerwold 
 

 
wo 9.00 – 12.00  
vrij 14.00 – 18.00 

2 

Zorgboerderij Naoberhoeve 
 

Adres  
Pesserweg 4  
7932 PC Echten 
 

 
wo, vrij, za 9.00-16.00 

C 

Schaapskooi Achter 
‘t Zaand 
 

 
7963 RA Dwingeloo 

Genoten van jouw fietstocht, de natuur en alle leuke 
bezoekjes? Deel je foto met #GoodFoodClub en maak kans 
op een verrassingspakket! 

Start/Finish 

De GoodFoodClub is een initiatief van de Natuur en 
Milieufederaties. Het doel is  het promoten van lokale 
producten van de duurzame landbouw. Met meer aan 
dacht voor natuur, biodiversiteit en klimaat. 

Dit is een initiatief van: 
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