
  Stichting Cultuur Historische waarden in de Drentse Veenkoloniën  

Fietsroute: Historie: 

Valtherdijk en de eeuwen - 

oude Valtherveenbrug (18km) 

 
Start:  - Fletcher hotel.  Neem fietspad 

richting Valthe. 

Na 100 meter vindt u links een wandelbos 

van het Drents Landschap 

Vervolg fietspad - na ca. 1100 meter gaat 

dit over op de Vlintweg. 

Na ca. 150 m. ziet u aan de linkerkant het 

informatiebord  Valtherveenbrug. 

Circa 200 meter verder aan de linkerkant 

een monument ter herinnering aan het 

bezoek van Koningin Wilhelmina en Prins 

Hendrik aan de Veenkoloniën in 1907. 

( Rechts van de weg verse groente 

verkoop Flintengewas ) 

Vlintweg aanhouden en na ca. 550 meter 

straat oversteken en vervolg route. 

Na 400 meter einde Vlintweg. Linksaf de 

Hoofdstraat op. 

Hier ziet u een herkenningspunt   van het 

verdwenen spoor uit 1905. 

links - Café Schuttershof ( koffiestop) 

rechts het oude station en stationshuis van 

Valthe 

 

 

 

Vervolg Valtherdijk richting Valthermond. 

Let op. Bij driesprong rechtdoor en niet 

linksaf zoals op de wegwijzer van de ANWB 

staat aangegeven. 

Na ca. 1700 meter kruising met de 

Valtherblokken-Zuid. Hier staat rechts van 

de weg een infobord over de Valtherdijk en 

Valtherveenbrug. 

(ter info: 50 m. naar links aan de 

Valtherblokken-Zuid verkoop van 

zelfgemaakte houten decoratie) 

Kruising recht oversteken richting de 

Valtherdijk. 

Volg de Valtherdijk. Na 1500 meter rechts 

het zandgat van de familie Venema. 

Circa 500 meter verder vindt u het 

informatiebord van de Valtherveenbrug. 

Ruim 2 kilometer verder linksaf. U fiets nu 

op de weg genoemd plaats 49. 

Voor de kruising met het Zuiderdiep links 

af het fietspad op. 

Na ca. 650 meter staat links van het fietspad 

een infobord muziekboerderij Onder de 

Linden. ( Boerderij in Jugenstill ) 

Na ca. 400 meter bij de Vrijheidslaan rechts 

een oorlogsmonument. 

Fietspad volgen tot plaats 84 (ca. 2200 m. 

zie bushokje 84e laan ) Hier de straat 

oversteken en einde van de weg linksaf. 

( Noorderdiep ) 
 

Na ca. 300 meter rechts de boerderij - 

gebouwd door de vervener Dillingh. 

300 meter verder aan de rechter kant 

van de weg vindt u de plek en infobord 

over het schip waar 8 slachtoffers 

tijdens de veenbrand in 1917 in 

omkwamen. 

Vervolgt de route en neem na 100 meter 

de eerste weg links. U rijdt nu door 

Laan 1917.  Einde weg oversteken 

en rechtsaf het fietspad op. 

Na ca. 100 meter het vervenershuis. 

( koffiestop - tijdens opening ) 

Vervenershuis ( geopend op zaterdag 

van 13.00 tot 17.00 uur ) 

Monument veenbrand ( voor de 17 

slachtoffers uit 1917 ) 

Route vervolgen over het fietspad. 

Na ca. 250 meter links van het fietspad 

info bord over de Valtherveenbrug. 

Na ca. 50 meter bij de rotonde rechtsaf 

naar de Valtherblokken-Noord. 

Ga recht- door de Dreef op. 

Na een knik in de weg komt u na 

ca. 800 meter bij de Exloërweg. 

Weg oversteken en linksaf. Hier bent 

u terug bij het  Fletcher hotel. 
 


