
Op Fietse 
in Drenthe
zomereditie

Drenthe barst van de mooie fi etsevenementen, 
maar er zijn drie grote fi etsevenementen die al
jaren op de kalender staan: De Ronde van Drenthe, 
RegioBank Drentse Fiets4Daagse en Superprestige 
Gieten. Drie heel verschillende evenementen die het 
fi etsen in Drenthe mede op de kaart hebben gezet. 
In drie edities van deze ‘Op Fietse in Drenthe’ ne-
men we u mee in deze evenementen. Deze keer de 
zomereditie met volop aandacht voor de RegioBank 
Drentse Fiets4Daagse:  hét fi etsevenement voor 
jong en oud in Drenthe!
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De Drentse Fiets4Daagse staat bekend 
om een grote verscheidenheid aan rou-
tes. De reguliere toer� etstochten zijn 
30 en 40 kilometer per dag, maar ver-
schillende startplaatsen bieden ook rit-
ten aan van 60 kilometer. Speciaal voor 
deelnemers die graag een uitdaging aan-
gaan is er een lange route, de sport editi-
on van 80 en 100 kilometer per dag. Deze 
ritten, vanuit startplaats Assen, zijn 
niet bepijld, maar worden ge� etst met 
GPS. Mountainbikers kunnen terecht 

in Hoogersmilde. Deze ATB-startplaats 
hee�  routes van circa 25 en 50 kilometer 
per dag, voornamelijk door bos en over 
onverharde wegen. 

Voor (groot)ouders met kinderen zijn spe-
ciale ritten van ongeveer 30 kilometer uit-
gezet. De 4KidsRoute start vanuit Diever, 
Meppel, Norg, Westerbork en Emmen. 
In Dalen wordt deze route op donderdag 
aangeboden. Onderweg worden allerlei 
leuke en verrassende activiteiten georga-

niseerd, zoals ponyrijden, het klauteren 
op een klimwand, knutselen en het spe-
len van spelletjes.

De Roll-OnRoute is te vinden vanuit As-
sen, Emmen, Meppel en Norg, speciaal 
voor mindervaliden of mensen met een 
mobiliteitsbeperking die gebruik maken 
van vervoersmiddel zoals een scootmo-
biel. Op de route is een servicebus met 
onderdelen present en zijn invalidetoilet-
ten aanwezig. De afstand van de Roll-On-
Route is ongeveer 25 of 30 kilometer per 
dag.

“De Drentse Fiets4Daagse is altijd een op 
zichzelf staand evenement geweest, met 
ieder jaar dezelfde uitstraling en hetzelf-
de karakter. Maar door de jaren heen 
merkten we verandering in de wensen 
en beleving van de deelnemers. Het werd 
duidelijk dat we onze koers moesten aan-
passen om uniek te 
blijven”, legt Ange-
lien Boer uit namens 
de organisatie van 
de Drentse Fiets-
4Daagse. “Het gaat 
niet alleen meer om 
prestige, maar voor-
al de sfeer onder-
weg. De fi ets is daar-
bij het middel om de 
feestjes op de route 
te kunnen beleven.”

Boer ziet dat de han-
den rondom de Fiets4Daagse nadrukke-
lijk ineen worden geslagen. “De service 
onderweg, de samenwerking met allerlei 
bedrijven en organisaties die op wat voor 
manier ook de deelnemers laten genie-
ten, maken dat heel Drenthe deze week 
in beweging is. Ieder jaar fi ets ik samen 
met mijn gezin een 4Kids route. Echt een 
aanrader! Hoezo 30 kilometer is te ver?Er 
is zoveel te doen onderweg dat de kinde-
ren het niet eens door hebben, maar toch 
een hele prestatie neerzetten. En er zijn 
vele leuke activiteiten op de verschillen-
de 4Kids routes.  Voor iedereen die fi etsen 

leuk vindt is er een passende route.
Voorzitter Jan Broertjes van de Drentse 
Fiets4Daagse is blij met de ontwikkeling 
van het evenement. “Wat we nadrukkelijk 
hebben willen veranderen, is dat we deel-
nemers de hele dag door leuke dingen 
willen laten doen. Bij de Fiets4Daagse 

gaat het niet meer 
simpelweg om van 
A naar B te fi etsen. 
Het draait om de 
beleving. We wil-
len dat mensen ook 
bijvoorbeeld naar 
een beeldentuin en 
een boerderij gaan. 
De plaatsen organi-
seren om die reden 
ook zelf allerlei ac-
tiviteiten.”

De Drentse Fiets-
4Daagse is een landelijk begrip en van-
zelfsprekend een zeer belangrijk uithang-
bord voor de provincie. “Jaarlijks komen 
in ieder geval 10.000 tot 12.000 mensen 
naar de provincie voor dit evenement. 
Deze fi etsliefhebbers verblijven in hotels 
en campings en doen inkopen in super-
markten en andere winkels”, stipt Broer-
tjes het economisch belang aan. “Mensen 
verblijven tijdens de Fiets4Daagse bo-
vendien vaak een hele week in Drenthe. 
Naast de vier dagen fi etsen vieren ze va-
kantie in onze provincie.”

Routes van de 
Drentse Fiets4Daagse 

Drentse 
Fiets4Daagse 
is vernieuwd

De RegioBank Drentse Fiets4Daagse 
is het grootste fi etsevenement 
van Nederland en onderscheidt 
zich door de vele startlocaties en 
bijzondere routes. Gezelligheid, 
gastvrijheid, beleving en 
gemoedelijkheid staan centraal. 
In de vernieuwde editie van deze 
zomer komen die elementen nog 
beter tot hun recht.

Drentse 
Fiets4Daagse 
kleurt rood
Met een nieuwe stijl helpt de Drent-
se Fiets4Daagse mee om Drenthe op 
de kaart te zetten. Bij de promotie 
van de provincie wordt gestreefd 
naar een eenduidig beeld, onder 
meer verkregen door de rode hoofd-
kleur van Drenthe. Het nieuwe logo 
kleurt nu ook bij de Drentse Fiets-
4Daagse rood.

In de afgelopen periode is het eve-
nement verbindingen aangegaan 
met diverse partijen en organisaties. 
Door samen te werken willen deze 
nieuwe partners elkaar versterken 
en samen ‘Drenthe’ uitstralen. “We 
delen allemaal dezelfde passie en 
dat is onze mooie provincie”, klinkt 
het vanuit de Fiets4Daagse. “In alge-
mene zin ‘verkopen’ we Drenthe en 
moeten we zorgen dat Drenthe rood 
kleurt. Met onze nieuwe huisstijl 
sluiten we hierbij aan, zo is ons logo 
gerestyled en hebben al onze uitin-
gen een facelift  gekregen.”

“We gaan het 
groots opzetten 

met een link 
naar het gratis 
ontbijt, wat op 

de woensdag zal 
plaatsvinden.”

Meer informatie over de routes is 
te vinden via:
www.fi ets4daagse.nl/routes/  
U kunt zich inschrijven via 
www.fi ets4daagse.nl/meedoen-2/
inschrijven/
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Horecaondernemer Bertus Witteveen is 
de drijvende kracht achter het initiatief. 
Het gratis ontbijt is tijdens de Fiets4-
Daagse al jaren vaste prik in ‘zijn’ 
Westerbork. Daarna besloot Meppel mee 
te doen en nu hebben ook de startplaatsen 
Assen, Dalen, Diever, Emmen, Hooger-
smilde en Norg de smaak te pakken. “In 
Westerbork doen we altijd wel iets aparts 
en het gratis ontbijt is daarvan een mooi 
voorbeeld”, zegt Witteveen. “Dan zitten 
zo’n tweeduizend mensen ‘s ochtends 
aan een belegd broodje met een glas jus 
d’orange en een gekookt eitje. Dat vind ik 
fantastisch.”

Witteveen, eigenaar van Brasserie Dig-
gels in Westerbork, maakte zich hard 
om het gratis ontbijt in alle startplaat-
sen te organiseren. Mede ondersteund 
door de provincie Drenthe worden deze 
Fiets4Daagse op 25 juli de tafels gedekt 
voor zo’n 15.000 deelnemers. “Het is 
een hele klus, maar het is de inspan-
ning meer dan waard”, aldus Witteveen. 
“We moeten met mooie initiatieven ko-
men om de Fiets4Daagse leuk en aantrek-
kelijk te houden. Met dit grootste, gratis 
en gastvrij ontbijt zorgen we voor nieuw 
enthousiasme.” 

Vanuit startplaats Norg brengen vier themaroutes de deelnemers aan de Drentse Fiets-
4Daagse naar de mooiste plekjes. “Dit is de kop van Drenthe op haar best. We hebben 
zeer veel verschillende landschapstypes in een relatief klein gebied”, zegt Norger Wim 
Strijland, verbonden aan het secretariaat van de Fiets4Daagse. “Die verscheidenheid 
willen we graag laten zien.”

Norg ligt volgens Strijland onmiskenbaar 
in het meest veelzijdige deel van Drenthe. 
Uitgestrekte landerijen en bossen omrin-
gen het dorp en de fi etsers komen tijdens 
hun routes onder meer hunebedden, 
vennetjes en landerijen tegen. Verder 
voeren de fi etspaden door talloze prach-
tige brinkdorpjes met mooie boerderij-
en. “We proberen 
de mensen echt te 
laten genieten. Van-
uit Norg begeef je je 
direct in de natuur. 
Dat is het grote ver-
schil met een stad”, 
vertelt Strijland.

“We verbinden jaar-
lijks een thema aan 
de startplaats. Dat 
vinden de fi etsers 
heel leuk. Vorig jaar 
was dat ‘Van molen 
tot brood’ en dit jaar ‘Natuurlijk Norg’. 
Het huidige thema spreekt uiteraard voor 
zichzelf: in deze omgeving geniet je van 
een schitterende diversiteit aan natuur”, 
aldus Strijland. “Maar deze regio heeft  
ook leuke attracties, ideale accommoda-
ties, gezellige horeca en een bijzondere 
cultuur.”

Strijland merkt dat de Fiets4Daagse in-
middels nieuwe generaties trekt. “Ik zie 
steeds meer jeugd. Niet alleen ouders 
komen fi etsen met hun kinderen, maar 
ook grootouders met hun kleinkinderen. 
Dat is ook te danken aan de invulling van 
het programma van de Fiets4Daagse. 
In de werkgroep houden verschillende 

mensen zich bezig 
met activiteiten en 
daarbij is tachtig 
procent gericht op 
de jeugd.”

“Het is fi jn dat zo’n 
prachtig evenement 
in Norg plaatsvindt. 
Al met al is het een 
geweldige impuls 
voor de hele regio”, 
concludeert Strij-
land, die zelf ook 
veel van fietsen 

houdt. “Samen met mijn vrouw bestier 
ik Boscamping Langeloërduinen. Als je 
in Drenthe eigenaar bent van een recrea-
tiebedrijf, moet het gek lopen wil je geen 
fi etsliefhebber zijn.”

Grootste, gratis 
en gastvrije ontbijt?

Het gezicht 
achter
de startplaats

ZIN IN EEN 
FIETS FEESTJE 
1, 2, 3 OF 4 DAGEN?

DOE MEE  
24 T/M 27 JULI 2018

FIETS4DAAGSE.NL/INSCHRIJVEN

Op woensdag 25 juli kunnen alle deelnemers aan de 
RegioBank Drentse Fiets4Daagse genieten van een 
smakelijk begin van de dag. In de acht startplaatsen 
staat dan een groot, gratis en gastvrij ontbijt op het 
menu.

“Niet alleen 
ouders komen 
fi etsen met hun 

kinderen, maar ook 
grootouders met 

hun kleinkinderen.”

Jij eet toch ook mee op 25 juli tijdens het
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“In deze periode benaderen we mensen 
voor dranghekken, tenten en de stroom-
voorziening. We zitten in tegenstelling tot 
veel andere wedstrijden buiten de bebou-
wing en er moet veel geregeld worden om 
alle spullen daar terecht te krijgen. Op 
ons terrein is bovendien geen water aan-
wezig. Dat moet uiteraard ook voor elkaar 
gemaakt worden”, aldus Zandvoort. De 
eigen groenweide bij de start- en fi nish-
plaats heeft  zelfs het hele jaar door onder-
houd nodig. “Dat betekent niet alleen gras 
maaien, maar na de winter ook inzaaien. 
Er komt heel veel bij kijken.”

Zandvoort is vorig jaar toegetreden tot 
het bestuur van de Superprestige Veldrit 
Gieten. “Inmiddels is er een werkgroep 
opgericht voor het coördineren van de 
logistieke zaken. Dat is voor één persoon 
niet te doen. Eerder kwam dit werk op de 
schouders van enkele mensen terecht, 
maar dat is niet meer van deze tijd”, legt 
Zandvoort uit. “De Superprestige is steeds 
groter en professioneler geworden. De 
organisatie groeit vanzelfsprekend mee. 
De voorbereidingen nemen veel tijd in 
beslag. Het zwaartepunt ligt in september 
en oktober. Maar als liefhebber ben ik er 
eigenlijk altijd mee bezig.” 

Zandvoort omschrijft  de Superprestige in 
Gieten als een ‘bijzondere koers’. “Het is 
de hoogst aangeschreven wedstrijd voor 
veldrijders in Nederland. En we blijven 
telkens bezig om de Superprestige verder 
te verbeteren. Na de wedstrijd gaat het 
vizier al richting de volgende editie. Dan 
vragen we onszelf af: ‘wat ging er goed 

en wat kan er beter?’ We bezoeken jaar-
lijks ook wedstrijden in het buitenland 
om ideeën op te doen. Je moet toch open-
staan voor veranderingen. Maar meestal 
komen we tot de conclusie dat we het in 
Gieten gewoon heel goed hebben gere-
geld.”

“Ons parcours heeft  momenteel ver-
schillende uitdagende elementen en de 
renners zijn heel enthousiast over onze 
wedstrijd. Het blijft  hartstikke mooi om 
jaarlijks grote namen als Mathieu van der 
Poel en Wout Van Aert aan de start te heb-
ben.”

De voorbereidingen op de 
Superprestige Veldrit Gieten

Alle toprenners uit het veldrijden duiken op 14 oktober 
weer op in Drenthe. Op die zondag gaat de 43ste editie van 
de Superprestige Veldrit Gieten los. De voorbereidingen op 
de prestigieuze race zijn al geruime tijd in volle gang, zegt 
bestuurslid Wim Zandvoort.

De Ronde van Drenthe vormt al bij-
na zestig jaar een hoogtepunt in het 
Drentse wielrennen. Onder leiding 
van Femmy van Issum hee�  dit mo-
nument een steeds hogere status 
afgedwongen. De mannenwedstrijd 
vond dit jaar voor het eerst plaats 
binnen de Hors Categorie. Daarmee 
is de Ronde van Drenthe na de Amstel 
Gold Race de belangrijkste eendags-
koers voor mannen in Nederland.

“We hebben hoge ogen gegooid bij de 
internationale wielrenunie UCI. De 
opwaardering is een beloning voor de 
goede organisatie en de uitstekende 
juryrapporten over de afgelopen ja-
ren”, stelt de 78-jarige Van Issum vast. 
“Het betekende heel veel voor mijzelf, 
maar nog meer voor onze vrijwilli-
gers. Zonder die mensen redden we 
het niet. En gelukkig hebben we heel 

veel steun gehad van de provincie, ge-
meentes en onze sponsors. Zij hebben 
altijd achter ons gestaan.” Van Issum is 
al 26 jaar samen met haar man Huub 
de hoofdorganisator van de Ronde 
van Drenthe. Ze nam de klus ooit over 
van haar vader Albert Achterhes, die 
in 1960 verantwoordelijk was voor de 
oprichting van het evenement.
Inmiddels bestaat het Ronde van 
Drenthe-programma uit veel meer 
dan de mannenkoers en de wereld-

bekerwedstrijd voor vrouwen. “Het 
sportweekend begon dit jaar op vrij-
dag 9 maart met de Drentse 8 van Wes-
terveld voor dames. Sportievelingen 
konden bovendien op zaterdag met 
een toerversie, handbike-, e-bike- of 
kidstour over of langs de ‘Col du VAM’ 
rijden. Verder was er een vrouwen-
fi etsclinic en stonden wedstrijden in 
de categorieën Masters 40+ en 50+ en 
ID-Cycling , voor mensen met een ver-
standelijke beperking, op het menu”, 
somt Van Issum op.

De Ronde van Drenthe staat bekend 
als een keienklassieker. De iconische 
stenenstroken zijn even geliefd als 
berucht en vereisten deze editie een 
sterk staaltje organisatorische lenig-
heid van de organisatie. Na een stren-
ge winter werden noodgedwongen 
twee stroken in de omgeving van het 
Boomkroonpad bij Drouwen uit het 
parcours gehaald. “De veiligheid van 
de wielrenners staat vanzelfsprekend 
voorop”, benadrukt Van Issum. “Door 
het hakken van hout was er veel mod-
der op de keienstroken gekomen en 
die dikke laag zat nog vastgevroren.”
De organisatie haalde zelfs gedurende 

de koers een keienstrook bij Echten, 
op dertig en veertig kilometer van 
de fi nish, uit de route. Die beslissing 
werd genomen omdat de keien te 
drassig waren geworden om overheen 
te fi etsen. “Dat werd pas duidelijk 
toen de vrouwen aan de beklimming 
van de VAM-berg bezig waren”, legt 
Van Issum uit. “Het was even hectisch 
om alles in korte tijd te regelen, maar 
de renners hadden er alle begrip voor. 
Uiteindelijk was iedereen tevreden.”

Volgens Van Issum speelt de klassie-
ker tegenwoordig op verschillende 
vlakken een belangrijke rol in Dren-
the. “Deze koers zet de provincie op 
de kaart en versterkt andere evene-
menten. Als er geen grote wedstrijd is, 
hebben de ‘kleintjes’ het veel moeilij-
ker. De Ronde van Drenthe zorgt voor 
een aanzuigende werking. We halen 
veel wielerliefhebbers naar onze pro-
vincie en werken samen met tiental-
len hotels en enkele campings. Daar-
mee geven we ook het toerisme en de 
recreatie een duw in de rug.”

De groei van de 
Ronde van Drenthe

Fotograaf: Marcel. J de Jong
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Into Nature ontstond nadat de provincie 
Drenthe en de samenwerkende kunstin-
stellingen - het Drents Museum, Stichting 
Kunst & Cultuur, Stichting Kunst in Kol-
derveen en Museum De Buitenplaats - de 
handen ineen sloegen. Twee jaar geleden 
begon de eerste editie in Noord-Dren-
the, tussen Assen en Eelde, waar voor-
aanstaande kunstenaars ieder hun eigen 
interpretatie van de omgeving tot uit-
drukking brachten. Deze keer staan Fre-
deriksoord en het Holtingerveld centraal.

“De tegenstelling 
tussen beide gebie-
den is zeer interes-
sant. In Frederik-
soord, midden in 
de Koloniën van 
Weldadigheid, is 
het ingrijpen van 
de mens duidelijk 
zichtbaar. Op het 
Holtingerveld, een 
van de donker-
ste plaatsen van 
Nederland, over-
heerst daarentegen de woeste natuur”, 
vertelt Marinus Pranger namens Into 
Nature. “Speciaal voor deze kunstroute 
zijn de schaapskooi, het Huis van Welda-
digheid, het Sterrebos en de voormalige 
Tuinbouwschool beschikbaar gesteld als 
expositielocaties.”

Een team van curatoren, onder aanvoe-
ring van artistiek leider Hans den Hartog 
Jager, heeft  zeventien kunstenaars voor 

deze editie van Into Nature geselecteerd. 
“Iedereen wilde meewerken en dat is bij-
zonder, want het niveau ligt heel hoog”, 
zegt Pranger. “Hervé Youmbi, een kun-
stenaar uit Kameroen, was onder de in-
druk van de hunebedden. Zoiets had hij 
nog nooit gezien. Hij heeft  een artistieke 
koppeling gemaakt met de grafcultuur in 
zijn eigen land. Adrián Villar Rojas uit Ar-
gentinië heeft  speciaal voor Into Nature 
tientallen vogelnesten nagebouwd, die dit 
voorjaar zijn geplaatst op verschillende 

locaties langs de 
route.”

Into Nature: Out of 
Darkness is te zien 
van 1 juli tot en met 
16 september. Een 
toegangsbewijs is 
twee aaneengeslo-
ten dagen geldig. 
Bezoekers krijgen 
bij hun ticket een 
reisgids met uitleg 
over de routes en 
de kunstwerken. 

Into Nature is zeer toegankelijk voor een 
breed publiek. Zo zijn er bijvoorbeeld 
rondleidingen en we hebben ook elemen-
ten voor kinderen, zoals een speurtocht 
en een fotowedstrijd”, aldus Pranger. “Na 
de eerste editie ontvingen we veel posi-
tieve reacties. Mensen zagen Drenthe op 
een andere manier. De rijke natuur en 
de bijzondere kunstwerken vormen een 
sterke combinatie.”

Mountainbikers kunnen hun hart opha-
len in Roden. Net buiten het centrum is 
een fonkelnieuw bikepark verrezen met 
een uitdagend parcours van ongeveer 1 
kilometer.

Het ‘Op Fietse Bike Park’ werd afgelo-
pen juni offi cieel geopend en bewijst 
dat de gemeente Noordenveld ook voor 
mountainbikers dé fi etsgemeente van 
Noord-Nederland wil zijn. Met behulp 
van een grote groep vrijwilligers werd 
een prachtig parcours aangelegd, met 
onder meer drie bruggen over de natste 
gedeeltes. Naast het parcours is een zo-
geheten pumptrack gerealiseerd, waar 
het de bedoeling is om zonder te trappen 
rondjes te blijven rijden. Als laatste on-
derdeel zijn vier ‘rock gardens’, oft ewel 
rotstuinen, gerealiseerd.  Deze obstakels 
zijn steeds vaker een vast onderdeel in 
(inter)nationale mountainbikewedstrij-
den en mogen daarom in Roden natuur-
lijk niet ontbreken.

“We hebben de routes zo aantrekkelijk 
mogen willen maken. Om die reden zijn 
er extra technische onderdelen inge-
bouwd. Mountainbikers kunnen hier 
veel nieuwe uitdagingen opzoeken”, zegt 
Harold Veldkamp, voorzitter van de Stich-
ting MoRoNeNo (Mountainbike Route 

Netwerk Noordenveld). “Het park blijft  
bovendien in ontwikkeling. Zo zullen er 
nog verschillende doorsteekjes komen en 
blijven we nadenken over eventuele ver-
beteringen.” 

Bij de aanleg van het bikepark, gelegen 
tegenover kampeerhal Vrijbuiter, is re-
kening gehouden met de omgeving. Met 
kikkerpoelen en het hergebruik van wil-
genopschot op het terrein hebben kikkers 
en salamanders kans op een goede leef-
omgeving. “Ontwerper Patrick Jansen is 
van huis uit ecoloog”, legt Veldkamp uit. 
“Volgens hem is de balans uitstekend in 
orde. Hij was bij de opening zelfs aange-
naam verrast door het aanwezige groen 
op het park.” 
 
Het bikepark is opgezet voor mountain-
bikers van alle leeft ijden, waaronder 
ook jeugdige liefhebbers. “Jansen om-
schrijft  deze baan niet voor niets als de 
meest laagdrempelige die hij ooit heeft  
gemaakt”, weet Veldkamp. “Het park ligt 
bijna in het centrum, dus het is eenvou-
dig en veilig voor kinderen om hier te 
komen. Bovendien zijn er altijd wel men-
sen rondom het parcours aanwezig. Zo’n 
grote baan op een centrale positie in een 
dorp is uniek.”

Internationale 
kunst in 

het Drentse 
landschap

Uitdaging voor 
mountainbikers in Roden

Voor het Bikepark Roden is vanuit 
de subsidieregeling Kwaliteitsim-
puls subsidie verstrekt. Andere 
projecten die in 2018 subsidie heb-
ben ontvangen vanuit deze rege-
ling zijn onder andere:

• beleeffi etsroutes in de gemeente 
Aa en Hunze voor kinderen. Op 
deze route kunnen zij via een 
speciale app een digitale speur-
tocht doen, gebaseerd op de 
geschiedenis van het landschap. 

• de (her)bouw van een rust-, 
ontmoetings- en schuilpunt 
voor fi etsers en wandelaars door 
Stichting Buinerkeet midden in 
het bos tussen Ees en Exloo. 

• vernieuwing van het fi etspad 
Breevenen Het bestaande schel-
penpad wordt over een lengte 
van 6 km verbreed, krijgt betere 
half-verharding en bewegwijze-
ring, bankjes, informatievoor-
ziening, een educatieve grond-
peilwatermeter en speel- en 
klimgelegenheid voor kinderen. 

• fi etspad Reggersweg Meppel: 
een vrij liggend fi etspad (Drent-
se deel) van 3,5 m breed en 0,3 
km lang, uitgevoerd in beton-
klinkers.

• MTB-verbindingsroute VAM-
berg-Sleen: een MTB-verbin-
dingsroute van 24 km tussen de 
VAMberg en Sleen via Wester-
bork en Landal Orveltermarke. 

• Het professioneel vermarkten 
van een meerdaags mountain-
bikearrangement in Nederland 
en België door drie groepsac-
commodaties op de Hondsrug. 

Wilt u meer informatie over de 
subsidieregeling Kwaliteitsimpuls, 
neem dan contact op met Ina Roelfs 
via telefoonnummer 0592-365555 of 
mail naar post@drenthe.nl onder 
vermelding van ‘subsidieregeling 
Op Fietse’. Meer informatie is ook te 
vinden op www.opfi etsindrenthe.nl 

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
fi etsinnovatie en -beleving en 
fi etsnetwerk en infrastructuur

De tweejaarlijkse kunstexpeditie Into Nature verbindt het 
Drentse landschap aan spectaculaire creaties van internationaal 
aansprekende kunstenaars. De nieuwe editie, met het thema 
‘Out of Darkness’, is fi etsend en wandelend te beleven op 
meerdere locaties in Frederiksoord en op het Holtingerveld.

De fi etsroute van in totaal 30 kilometer kun je zowel op 
het Holtingerveld als in Frederiksoord starten. De route is 
zeer gevarieerd met weilanden, bossen, akkers, heide en 
zandverstuivingen. Onderweg kom je bijzondere kunstwerken 
tegen. Bij je ticket krijg je een uitgebreide routekaart en reisgids 
met alle informatie over de locaties en de kunstwerken. Kijk voor 
meer info op www.intonature.net

“Op het 
Holtingerveld, 

een van de 
donkerste plaatsen 

van Nederland, 
overheerst de 

woenste natuur.”



6   Op Fietse in Drenthe, zomereditie

Drenthe is niet alleen dé fi etsprovincie 
van Nederland, maar werd als eerste re-
gio ook bekroond met het UCI Bike Re-
gion Label. Een prachtige omgeving dus 
om de UCI Para-Cycling Road World Cup 
te organiseren. Een 
jaar geleden verwel-
komde Emmen voor 
het eerst een wereld-
bekerwedstrijd voor 
renners met een 
lichamelijke handi-
cap. In totaal namen 
ruim 300 wielren-
ners uit 31 landen 
deel.

Na die succesvolle 
UCI Para-Cycling 
Road World Cup volgt dit jaar een tweede 
editie op Drentse bodem. Met paralym-
pisch kampioenen aan de start, kans op 
veel Nederlandse medailles én sportieve 
activiteiten wordt het een groot wieler-
feest. Gedeputeerde Henk Jumelet: “De 
Emmense Luna Jonekers maakt tijdens 
de Wold Cup debuut in eigen stad! 

We hopen dat Luna ook een inspiratie-
bron kan zijn voor anderen. Stimuleren 
van Breedtesport is een van onze belang-
rijkste redenen om dit evenement te on-
dersteunen”. De UCI Para-Cycling Road 

World Cup valt 
deze zomer samen 
met de start van de 
Tour de France en 
uiteraard gaat de 
organisatie in Em-
men daar ook iets 
mee doen.

Naast de wedstrij-
den in verschil-
lende categorieën 
staan er vanaf 6 juli 
diverse side-events 

op het programma. Zo kunnen jong en 
oud in Emmen verschillende sporten uit-
proberen op het belevingsplein en vinden 
er sportieve clinics plaats. De World Cup 
en deelname aan de activiteiten zijn bo-
vendien gratis toegankelijk voor publiek

Drenthe hee�  sinds eind mei Rustpun-
ten: onverwachte en mooi gelegen plek-
ken op particuliere erven waar � etsers 
en wandelaars even kunnen pauzeren. 
Bij een Rustpunt kunnen � etsers en 
wandelaars zelf kof� e, thee of limonade 
maken en nuttigen met iets lekkers er-
bij, tegen een vrijwillige bijdrage. Ook is 
er een toilet, kun je de e-bike opladen, is 
er materiaal om een band te plakken en 
informatie te vinden over de omgeving 
en horecagelegenheden. 

Rustpunten zijn te herkennen aan een 
bord langs de weg met het Rustpuntlogo. 
Op de website www.rustpunt.nu zijn alle 
Rustpunten in Nederland te vinden via 
een interactieve kaart. Ook is het moge-
lijk om via een digitale routeplanner een 

eigen route samen te stellen en het pro-
gramma Rustpuntzoeker te downloaden 
voor de smartphone. De Rustpuntzoeker 
toont Rustpunten in de buurt en berekent 
onder andere direct de fi etsroute naar de 
gewenste locatie via het fi etsknooppunt-
netwerk.

De komende periode realiseert de Stich-
ting Rustpunt in totaal achtentwintig 
Rustpunten in Drenthe in de gemeenten 
Borger- Odoorn, Tynaarlo, De Wolden, 
Hoogeveen, Midden-Drenthe, Aa en Hun-
ze, Noordenveld en Westerveld

Heeft  u interesse om Rustpunt te worden: 
informatie en aanmelden kan via de web-
site www.rustpunt.nu

Wielerfeest 
in Emmen

Rustpunten

“De World Cup 
en deelname aan 

de activiteiten zijn 
bovendien gratis 
toegankelijk voor 

publiek”

De eerste wielrenners en fi etsliefhebbers 
kunnen naar verwachting in de herfst van 
2018 de eerste fi etskilometers maken op 
de VAMberg. De aanbesteding voor het 
‘werk’ loopt en naar verwachting kan een 
aannemer in juli beginnen met de aanleg 
van het fi etstracé. 

Gedeputeerde Henk 
Brink: “We zijn blij 
dat fi etsers in het 
najaar dé berg van 
Drenthe kunnen be-
dwingen. We weten 
hoeveel fi etsliefheb-
bers er staan te po-
pelen de VAMberg 
te beklimmen. Een 
icoon in Drenthe 
waar we ook een bijzonder mountain-
bikeparcours willen realiseren. Mooie 
projecten die zeker bijdragen aan Dren-
the als dé 5-sterrenfi etsprovincie”. 

Provincie Drenthe werkt samen met ge-
meente Midden- Drenthe, Afvalzorg en 
Attero aan de recreatieve ontwikkeling op 
en rond de VAMberg. Op de berg worden 
naast het fi etstracé, wandelroutes en een 
mountainbikeparcours aangelegd.

 
Verder wordt er 
dit jaar een extra 
parkeervoorzie-
ning aangelegd 
aan de zuidzijde 
van de berg en 
verbindingsroute 
door het Philips-
bos. 

Meer informatie 
over de recrea-

tieve ontwikkelingen op de VAMberg is 
te vinden op www.provincie.drenthe.nl/
vamberg 

Fietsen op de 
VAMberg 

“Mooie projecten 
die zeker bijdragen 

aan Drenthe”

Emmen maakt zich wederom op voor 
een mooi spektakel. Vanaf vrijdag 6 juli 
staat de gemeente drie dagen lang in 
het teken van de UCI Para-Cycling Road 
World Cup. Een geweldige kans voor 
wielerliefhebbers om de wereldtop van 
dichtbij te zien schitteren.

Kalender
6 t/m 8 juli UCI World Cup Para-Cycling, Emmen

8 juli Iedereen verdient een morgen toch(t), 
Nieuw-Weerdinge
MTB Streetrace Norg

13 juli Omloop n\van Nijeveen

14 juli Knight Riders, Roden
Lus van Roden

15 juli Drenthe’s Mooiste, de Erik Dekker Classic, 
Hoogeveen
Mooi Wonen MTB Zomertoertocht   Annen

22 juli Jumbo Abbas Aa en Hunzetocht, Gieten 
Pro� le Gieten MTB Tocht, Gieten

23 juli MTB Oostermoer,    Gasselternijveen

24 juli t/m 27 juli RegioBank Drentse Fiets4Daagse 

5 augustus                      Gouden Pijl incl. Toertocht  Emmen

juli- september               Into Nature/ Festival op Fietse

11 augustus                       Slag om Norg 

18-19 augustus                 TT Drenthe 500 

26 augustus                       Roadtoer Strade Bianche GPS  Hoogeveen
Valthe-Groningen-Valthe  Valthe

28-31 augustus                 Trappen, happen en stappen Hoogeveen 

2 september                     Nederduitse Heuvelentocht Emmen

8 september                     Ronde van Rolde

9 september                     Toertocht Oring MTB    Odoorn

8-9 september                 Bike festival Assen Baggelhuizerplas 

11-16 September            Olympia’s Tour 

15 september                  Green Mountain Tour 

16 september                  RABO Noord-drenthe MTB tocht Gieten

29-30 september            Geopark Hondsrug classic

30 september                   ATBeetje Vals Plat Exloo




