10 + 11 september
Jan Willem Braams uit Gasselte heeft op verzoek van de
gemeente Aa en Hunze een
fietsroute samengesteld voor
de Open Monumentendag. De
route leidt langs alle 14 deelnemende monumenten van de
Open Monumentendag.

Het weekend van 10 en 11 is
de landelijke Open Monumentendag. In Aa en Hunze zetten in totaal 14 monumenten
die dag(en) hun deuren open,
waaronder kerken, molens,
historische boerderijen en
een kroeg.
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Route: Gasselte - Grolloo - Anloo - Gieten - Gasselte | 49 km
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Vanuit “Het Witte Kerkje” gaat u links het
kerkpad naar beneden
Nu gaat u rechtdoor, en volgt u de
“kerkstraat”
Bij de viersprong steekt u links de weg over,
en gaat u gelijk rechts -fietspadNu volgt u het fietspad langs de
“Borgerderweg”
Vervolgens gaat u langs
“Het Drouwenerzand”
Bij de viersprong “Markeweg” gaat u
rechtdoor
Na het bordje “Hunebed“ bij “Paddenstoel
20935” gaat u rechts de weg over
U volgt de “Steenhopenweg” en gaat links
door de “Tunnel”
U gaat voor de “Keienweg” rechts bij
“Paddenstoel 24236” het fietspad op
Einde fietspad gaat u driesprong links, en
driesprong rechts -ROUTE 83Einde fietspad gaat u links en steekt u
rechts de -Voorrangsweg- over
U volgt het fietspad verder richting
“Grolloo”
Einde fietspad steekt u rechts de weg over
en gaat u links richting “Grolloo”
U gaat driekwart Langs de -Rotonderichting “Schoonloo”
En na 300 meter gaat u rechts,
“Harry Muskee pad” en einde links is de:

37 Bij de viersprong gaat u rechts richting
“Taarlo”
38 Voor “Taarlo” gaat u bij de driesprong
rechts, langs het -Ooievaars- nest
39 Vervolgens gaat u rechts het fietspad op
40 Einde rechts en gaat u richting “Gasteren”
en ziet u na 400 meter links:
-Oudemolensweg 111 km
41 Na “De Keuterij” gaan we links verder
richting “Gasteren”
42 Bij de viersprong voor de “PannenkoekenBoerderij” gaat u linksaf
43 En gaat u via Oosteinde naar “Anloo” en
gaat u bij de “De Herberg” links
44 Viersprong rechtdoor. Driesprong links en u
bent bij de:

“Magnuskerk”
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-Hoofdstraat 19- “Grolloo”
11 km
Na de kerk gaat u rechts, en eerste weg links
“Middenstreek”
Viersprong rechtdoor “Amer weg en
driesprong rechts “Route 96”
“Vredesheimweg” links aan houden
Viersprong rechtdoor en na bord
-doodlopende weg- fietspad volgen
Driesprong voor einde fietspad bij
“Paddenstoel 24903” gaat u rechts
Fietspad volgen einde fietspad bij de “Brug”
gaat u rechts
Vervolgens gaat u bij de driesprong links
“De Heetharen”
Bij de driesprong gaat u rechts “Eldersloo”
U gaat rechtdoor naar “Nijlande”
Na “Nijlande” gaat u rechts het fietspad op
richting “Rolde”
U volgt het fietspad en bij “bordje glad bij
vorst” gaat u rechts en gelijk links
U volgt de “Grote Brink” viersprong
rechtdoor en u ziet rechts:

-Grote Brink 24- “Rolde”
12 km
28 Na de Molen gaat u rechts, en viersprong
links “Grolloerstraat”
29 Na driesprong links “Hoofdstraat” en u gaat
de eerste weg rechts
30 Driesprong links en gaat u naar de:
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-Kloosterstraat 24 km
51 Na kerkje gaat u rechts en driesprong links
“Middenstraat”
52 Einde “Mddenstraat” driesprong rechts
“Gietestraat”
53 Einde Gieterstraat rechts fietspad, over de
brug en links
54 Links door Tunneltje “Eexterweg” rechtdoor
volgen
55 Driesprong voor “Vakwinkel Greving” links
“Naweg” en zijn we bij:

Molen “De Hazewind”
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“De Korenmolen”

“De Jacobuskerk”

“Kerkje Eext”
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-Kerkbrink 5500 m
Na de “Kerk” gaat u rechts langs de ”Kerk”
richting “Hunebed weg”
Hier slaat u linksaf en bij de driesprong gaat
u rechts het fietspad op
Viersprong rechtdoor overgaand in
asfaltweg de “Slokkert”
En u gaat bij de viersprong Links “Slokkert”
Vervolgens gaat u links het -zandpad- op en
houden die links aan
Nu gaat u over het “Anderse Veld”
Bij de bosrijke -driesprong- gaat u rechts
“Route 67” het “Balloërveld” op
Einde “Balloërveld” steekt u de
-voorrangsweg- over en gaat u links
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-Naweg 43.5 km
Na de “Molen” gaat u terug en links af
“Eexterweg”
Viersprong rechtdoor “Schoolstraat”
Viersprong rechtdoor “Bonnen”
Driesprong rechts en driesprong links
Na 100 meter gaat u rechts het fietspad op
einde fietspad links
Driesprong links aanhouden en in de bocht
naar rechts fietspad links
Fietspad volgen zijwegen negeren en einde,
driesprong rechts
Viersprong rechtdoor, Driesprong rechts
“Zandweg”
Voorrangsweg oversteken fietspad links
Fietspad links langs de -RotondeViersprong rechts “Hugeslaan”
Driesprong rechts Dorpsstraat einde rechts
bent u weer bij:

“Het Witte Kerkje”

-Dorpsstraat 5-

1
2
3

5
6
7

8

10
11
12
13
14

-Broek 2- Gieterveen
6 km
15 Na “Het Kleine kerkje” gaat u rechts
16 We gaan rechtdoor, driesprong rechtdoor en
gaat u rechts naar:

“Molen de Eendracht”
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-Broek 62- Gieterveen
700 m
Na de “Molen” gaat u links en de driesprong
rechts
Weg steeds volgen -zijwegen negerenKruising oversteken richting “Eexterveen”
En na ongeveer 3 km ziet u links de:

“Villa Boerderij”

21
22
23
24
25

-Dorpsstraat 88 – Eexterveen 3,4 km
Na de “Villa Boerderij” gaan u links
En bij de viersprong gaat u rechts en links
het fietspad op
Op het eind gaat u schuin rechts rechtdoor
over de -BrugNa de ‘brug” gaat u links en driesprong links
Richting “Annerveenschekanaal” en na 2 km
ziet u rechts de:

“Heerencompagnie”
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4 km

6 km
-Greveling 117–119-Annerveenschekanaal
Na de “Heerencompagnie” gaat u rechts
richting “Kiel - Wndeweer”
U gaat Rechtdoor en na de” klapbrug” gaat
u links
En u gaat de eerste weg rechts, en aan het
eind steekt u de weg over
U volgt het fietspad en einde fietspad bij de
viersprong bent u bij:

“Café ’t Keerpunt”
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‘ROUTE YOU’

-Hunzelaan 1- Gasselternijveen 4,5 km
Na de Molen gaat u rechts over het
“Bruggetje”
Na 200 meter gaat u links de voorrangsweg
over “Gasselter straat”
“Gasselte straat” volgen en driesprong links
“Plantsoen straat”
Einde “Plantsoenstraat” steekt u de
“Hoofdstraat” over
En fietspad links en gaat u langs de Rotonde
“Hoofdstraat”
“Hoofdstraat” steeds volgen overgaand in
“Bonnerveen”
Zijwegen negeren en in de bocht naar
rechts, ziet u rechts:

“Het Kleine Kerkje”
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Scan de
QR-code
naar

Vanuit “Het Witte Kerkje” in Gasselte gaat u
links het “Kerkpad” naar beneden
Beneden gaat u rechtdoor “Kerkstraat”
Bij de viersprong gaat u links “Achter de
Brinken”
Steeds rechtdoor in de bocht naar rechts
gaat u links het fietspad op
Einde Fietspad voor “Camping Sparrenhof”
gaat u links
Drie sprong gaat u rechts “Julianalaan” u
volgt het fietspad
Na ingang “Camping Hunzepark” ziet u rechts:

“Molen De Juffer”
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-Kerkbrink 14 km
Na “Magnuskerk” gaat u links en viersprong
rechts langs de “De Herberg”
Driesprong links “Anderseweg” en
driesprong links fietspad
Fietspad volgen overgaand in -klinkerwegViersprong rechtdoor, driesprong rechts
“Schaapstreek”
En gaat u bij de driesprong links,
Viersprong rechts “Fabrieksstraat” en einde
links bent u bij het:

De fietsroute bestaat uit twee
lussen: WEST voert door het
westelijk deel van de gemeente. Dit is een route van 49 km.
Lus OOST gaat door het oostelijk deel van de gemeente.
Deze route is ongeveer 42 km
lang. De fietsroute kan gestart

worden op vanaf elke deelnemende locatie. De fietsroutes
zijn terug te vinden via een
QR-code. Deze codes kunt u
ook vinden op de website van
de gemeente. Op de website
van de gemeente staan ook de
uitgeschreven fietsroutes.
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Route: Gasselte - Gasselternijveen - Gieterveen - Eexterveen - Annerveenschekanaal - Spijkerboor - Anloo - Eext - Gieten - Gasselte | 42,7 km

4

“De Keuterij“

“Dorpskerk Grolloo”
16

FIETSROUTES
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35 Driesprong links “Havestraat”
36 En u gaat rechts “Bartelaar” en viersprong
links “Kruisstraat”
37 Driesprong Links “Kruisstraat”
38 Driesprong rechtdoor en na 300 meter links
de weg over
39 U gaat rechts het fietspad op richting
“Anloo”
40 Einde fietspad steekt u rechts de weg over
41 En bij de driesprong rechts en gaat u gelijk
weer links
42 U volgt de weg rechtdoor en einde rechts en
u bent bij de:

“Magnuskerk”

-Kerkbrink- 1 Anloo
8 km
43 Na de Kerk links, en gaat u bij de driesprong
rechts,
44 En gaat langs “café De Herberg”
45 Driesprong links “Anderseweg” driesprong
links, fietspad
46 Fietspad volgen overgaand in -klinkerweg47 Viersprong rechtdoor driesprong rechts
“Schapendrift”
48 Driesprong links en viersprong rechtst
“Fabrieksstraatje”
49 En op het einde links bent u bij het:

“Kerkje”

-Kloosterstraat- 2 Eext
4 km
50 Na “Kerkje” rechts “Middenstraat”
driesprong rechts “Hoofdstraat”
51 “Hoofdstraat” volgen overgaand in de
“Gieter weg”
52 Aan het einde gaat u rechts over de
fietsbrug
53 Links door -Tunneltje- en dan gaat u
rechtdoor
54 Eexterweg volgen en Driesprong voor
”Vakwinkel Greving BV” links
55 “Naweg” en na driesprong rechts bent u bij
de:

“Molen De Hazewind”

-Naweg 4- Gieten
3,6 km
56 Na de “Molen” gaat u terug en gaat u links
57 Viersprong rechtdoor “Schoolstraat”
viersprong rechtdoor
58 driesprong rechts en driesprong links
59 Na 100 meter gaat u rechts het fietspad op
en einde fietspad links
60 Driesprong rechtdoor en in de bocht naar
links, rechts het fietspad op
61 Fietspad steeds rechtdoor volgen en
eindefietspad rechts
62 Viersprong rechtdoor
63 Driesprong rechts “zandweg”
64 “Voorrangsweg” oversteken en gaat u links
het fietspad op
65 Langs rotonde en viersprong rechts
“Hugeslaan”
66 Driesprong rechts “Dorpsstraat”
67 Dorpstraat rechtdoor en da bent u weer
bij het:

“Het Witte Kerkje”
-Dorpsstraat 5-

-Oostermoerstraat- Spijkerboor 2.6 km
Na het Café gaat u links “Oostermoerstraat”
u volgt de weg
En bij de viersprong voorbij het “Kanaaltje
”gaat u rechts richting “Annen”
En u gaat bij het “Informatie bord”
rechtdoor richting “Annen”
U gaat bij de viersprong rechtdoor
“De Bulten”
Driesprong rechtdoor, en driesprong rechts

www.aaenhunze.nl/openmonumentendag

4 km
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‘ROUTE YOU’

