
Fietstocht 'Leugenbankje' 

afstand ca 12 km 

          Fietstocht 'gaslocatie Langelo' 

afstand ca 15 km 
Start: driesprong Hoofdweg/Schaapdijk in Peest 
Linksaf het fietspad op richting Norg. 
Eerste weg buiten de bebouwde kom links (Westerveen). 
Bij T-sprong rechtsaf.  

Tweede weg rechts. 
Aan het eind van de weg rechtsaf en asfaltweg volgen. 
Einde weg linksaf betonfietspad op. 
Na ca 100 meter rechtsaf, straat oversteken (opletten!) en schelpenpad volgen. 
Aan het eind van het schelpenpad rechtdoor asfaltfietspad volgen. 
Aan het eind van geasfalteerde fietspad rechtsaf richting Donderen. 

Bij paddenstoel 23363 weg oversteken en fietspad volgen door het bos. 

Op het kruispunt van fiets- en zandpaden bij het z.g. Leugenbankje rechtsaf en 
brede asfaltweg (Roeghoornweg) volgen. 
Einde weg rechtsaf (Achtersteweg). 
Na ca 100 m linksaf (Osbroeksweg). 
Na ca 800 m fietspad rechts (bij paddestoel 23384). 
Eerste weg rechts (bij paddenstoel 24347/001 Oostervoortseweg). 

Op de driesprong fietspad naar links volgen. 
Bij paddenstoel 22465 weg oversteken en schelpenpad volgen. 
Bij de informatieborden en de heide schelpenpad naar rechts blijven volgen. 
Schelpenpad blijven volgen tot paddenstoel 21631, hier linksaf richting Peest. 

Einde fietspad op de Hoofdweg rechtsaf. 
Eerste klinkerweg links (Brinkweg). 
Einde weg rechts (Schaapdijk).  

Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk.  
U bent weer bij de start. 

 
              

 
het 'leugenbankje' 

  Start: driesprong Hoofdweg/Schaapdijk in Peest. 
Linksaf het fietspad richting Norg. 
Bij paddenstoel 23361 rechtsaf straat oversteken en fietspad volgen. 
Aan het eind van het geasfalteerde fietspad bij paddenstoel 63308/001 rechtsaf.  

Na ca 50 meter straat oversteken en fietspad door het bos volgen. 
Bij ANWB-wegwijzer 18045 linksaf richting Langelo. 
Bij paddenstoel 20227/001 richting Roden. 
Bij paddenstoel 22613 richting Langelo. 
Bij paddenstoel 23855 richting Langelo. 
Einde weg voorrangsweg oversteken en weg volgen (Westerstraat). 

Bij ANWB-wegwijzer 15882 rechts aanhouden. 

Eerste weg links (fietspad). 
Fietspad volgen langs gaslocatie en blijven volgen langs onverharde weg 
(fietspad gaat later over in asfaltweg). 
Einde weg op fietspad rechtsaf. 
Over het Groote Diep rechtsaf en weg volgen. 
In 'Een' Norgerweg volgen.  

Einde weg op Hoofdstraat linksaf. 
Bij rotonde straat oversteken en de Veenhuizerweg volgen. 
Bij ANWB-wegwijzer 13503/13 over de stuw richting Norg. 
Einde fietspad op asfaltweg rechtsaf richting Westervelde ANWB-wegwijzer 

13503/12 
Deze weg volgen naar Westervelde (De Oldehofweg gaat eerst over in Westeind 
daarna Schoolstraat). 

In Westervelde na zorgboerderij De Mare maakt de weg een scherpe bocht naar 
links, hierna, na ca 200 m rechtsaf (Steeg). 
Einde weg rechts (Hoofdweg). 
Na ca 100 m links (bij de Tockensborg en theekoepeltje) direct na einde 
bebouwde kom, schelpenpad op het bos in. 
Schelpenpad blijven volgen en bij splitsing van wegen links aanhouden. 
Einde schelpenpad grote straat oversteken. 

Asfaltweggetje (Peesterweg gaat over in de Zuidveldigerweg) volgen. 

Einde weg links (Schaapdijk). 
Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk.  
U bent weer bij de start. 
 

 

 

 

 



Hieronder 2x 'Westerveentje' 

zomer en winter 

 
 

 

 

 

Hieronder: Tonckensborg en theekopeltje nij de Tonckensborg,Westervelde 
 

 
 

  

 

  
 

 

            



  
 

 

 

 

 

 

 

 Fietstocht Zeijen  + 16 km 

 

Start Driesprong Hoofdweg/Schaapdijk. 

 

1. Schaapdijk volgen tot paddenstoel 23360 richting Zeijen  (Oude 

Norgerweg) 

2. Bij paddenstoel 23359 richting Zeijen (Zuiderstraat) 

3. Na bord “Zeijen” 3’ straat links ( Brinkstraat) 

4. Eerste straat rechts 

5. Hoofdweg oversteken richting Vries (Oosterweg) 

6. Einde weg rechts richting Donderen (Vrieserhoek) 

7. Einde weg rechts richting Donderen (Hooidijk) 

8. Eerste weg links richting Donderen (Zwartedijk) 

9. Eerste weg links richting Peest (Wierbroeken) 

10. Eerste weg rechts richting Peest (Zuurschelanden) 

11. Eerste weg links richting Peest (Roozand) 

12. Bij bocht naar links, rechtsaf schelpenpaadje op richting Peest. 

13. Bij paddenstoel 24999 linksaf richting Peest 

14. Bij paddenstoel 21638 rechtsaf richting Peest 

15. Bij paddenstoel 22467/001 linksaf richting Peest 

16. Op viersprong bij paddenstoel 21631 rechtdoor 

17. Einde weg links 

18. Weg volgen tot T-sprong dan rechts 

19. Einde weg links asfaltweg volgen 

20. Einde weg links (Hoofdweg) 

21.  U bent weer bij de start  

  

 


