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Molen de Zaandplatte 

Pluimveeboerderij 
Laarman

Schaapskooi Ruinen

Speel- en IJsboerderij 
De Drentse Koe

Melkveebedrijf 
en Kaasboerderij 
Schoonvelde 

Fietsroute
langs onze boeren

34
KM

langs onze boeren
Vershuus Boerderijenroute. Een heerlijke fi etsroute dwars door 
het prachtige Drentse landschap. Fiets langs onze partner-boerderijen 
in de streek en ontdek de oorsprong van onze producten.  
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Download de fi etsroute via:
www.vershuus.nl/fi etsroute



Start met de rug naar ’t Vershuus, einde parkeerterrein links richting 
de Meester Harm Smeengestraat

Sla op de Meester Harm Smeengestraat vervolgens linksaf richting de Oosterstraat

Volg op de t-splitsing rechts de Oosterstraat tot de afslag naar de Hoekstraat, 
sla bij de afslag linksaf (3e weg links)

Volg de Hoekstraat tot de t-splitsing met de Munnekenweg, 
sla bij de t-splitsing rechtsaf naar de Munnekenweg

Volg de Munnekenweg, na ongeveer 1 km vind je aan de linkerkant 
Pluimveeboerderij Laarman

Vervolg de Munnekenweg tot de kruising met Achter de Broeken, 
Tolhuisweg en Leeuwte. Sla bij de kruising linksaf naar Achter de Broeken

Vervolg de weg Achter de Broeken tot de t-splitsing met Galgenkamp en 
Waterleuzen. Sla bij de t-splitsing vervolgens linksaf richting Waterleuzen

Vervolg de route tot de Oude Benderseweg. Sla bij de t-splitsing 
rechtsaf richting de Oude Benderseweg

Vervolg de weg en sla bij de eerste afslag linksaf richting Engeland

Ga bij het eerste kruispunt rechtsaf richting Engeland, vervolg de weg 
tot deze overgaat in het Molenpad

Vlak voor het Molenpad vind je aan de rechterkant Molen de Zaandplatte

Ga rechtdoor op het Molenpad tot de t-splitsing met Benderse 
en ga rechtsaf richting Benderse

Vervolg de Benderse tot het einde van de verharde weg, sla aan 
het einde van de verharde weg rechtsaf

Na ongeveer 100 meter vind je aan de rechterkant Schaapskooi Ruinen

Ga terug naar het einde van de verharde weg, vervolg het fi etspad rechtdoor

Ga alsmaar rechtdoor tot de Grote Esweg, vervolg de weg tot de 
t-splitsing met de Kerkdijk

Ga bij de t-splitsing linksaf richting de Kerkdijk, vervolg de weg. 

Neem de eerste afslag rechts naar Om de Kamp en ga vervolgens 
gelijk weer de eerste afslag rechts naar op Om de Kamp 

Neem vervolgens de eerste afslag naar links richting de Ruinerdijk 

Ga alsmaar rechtdoor op de Ruinerdijk tot de t-splitsing met de Meppelerweg

Ga bij de t-splitsing met de Meppelerweg rechtsaf 
richting de Meppelerweg (fi etspad)

Vervolg de route op de Meppelerweg en vervolgens op Oosteinde

Neem de tweede afslag naar rechts naar de Dokter Larijweg

Ga rechtdoor en neem de eerste afslag linksaf richting de Dokter Larijweg

Vervolg de route op de Dokter Larijweg tot de t-splitsing met Oosteinde, 
sla hier rechtsaf en vervolg de route op Oosteinde

Neem bij de rotonde de eerste afslag richting de Hesselterweg en 
ga rechtdoor op dezelfde weg

Neem bij de kruising Hesselterweg-Dokter Larijweg de afslag naar 
links richting de Dokter Larijweg

Ga rechtdoor op de Dokter Larijweg en neem de eerste afslag 
naar links richting de Dijkmansweg (fi etspad)

Bij de kruising met de Wolddijk sla je linksaf richting Wolddijk

Na ongeveer 400 meter vind je aan de linkerkant 
Speel en IJsboerderij de Drentse Koe

Fiets langs onze boeren...
Ga dezelfde weg terug op de Wolddijk tot de kruising met de Dijkmansweg

Sla bij de kruising linksaf (weg oversteken) richting de Dijkmansweg 
en vervolg de route

Ga bij de Wold Aa (water) linksaf richting de Buitenhuizerweg

Vervolg de route op de Buitenhuizerweg tot de brug over de Wold Aa

Ga voor de brug rechtsaf en daarna linksaf naar de Wold Aaweg

Ga rechtdoor op de Wold Aaweg en vervolg de 
weg tot de splitsing met Wijkveld

Ga bij de splitsing rechtsaf richting Wijkveld

Ga rechtdoor tot de volgende splitsing, 
sla bij de splitsing linksaf richting Wijkveld

Bij de volgende splitsing sla je rechtsaf 
richting Ronde Hoek

Bij de splitsing met Oldenhave ga je linksaf

Na ongeveer 500 meter vind je aan de rechterkant 
Melkveebedrijf en Kaasboerderij Schoonvelde

Vervolg de route Oldenhave en vervolgens op 
de Meester Harm Smeengestraat

Ga op de kruising Meester Harm Smeengestraat-De Kaamp 
linksaf richting De Kaamp

Neem de eerste afslag naar rechts

Eindlocatie: ‘t Vershuus Ruinen


