
 

 
 

Fietsroute Radiostilte in Midden-Drenthe 

 

Deze route is ontwikkeld door Landgoed het Timmerholt in samenwerking met 

RouteBureau Nederland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Landgoed Het Timmerholt, Gagelmaat 4 in Westerbork 

Afstand: 24 km; de route kan op twee punten worden uitgebreid 

 

In het hart van Drenthe vind je uitgestrekte boswachterijen en ruige natuurgebieden waar het 

nog echt stil kan zijn. Je vertrekt vanaf Landgoed Het Timmerholt, passeert het Oranjekanaal 

en voor je het weet fiets je door een weids niemandsland waar je alleen Schotse hooglanders 

en Schoonebeker heideschapen tegenkomt. Zelfs je mobiel moet uit omdat je de stiltezone 

rondom de radiosterrenwacht betreedt. De route voert door het indrukwekkende voormalig 

kamp Westerbork en langs het bijbehorende herinneringscentrum. Op de terugweg rijd je door 

het dorp Zwiggelte en is het nog maar een kort stukje via de Westerborkerstroom naar het 

beginpunt, Landgoed Het Timmerholt. 

 

Routebeschrijving 

(RA=rechtsaf, LA=linksaf, RD=rechtdoor, P=paddenstoel, knp=knooppunt) 

De letters A t/m K in de reeks hieronder verwijzen naar de bezienswaardigheden die onderaan 

worden beschreven. 

 

Bij de hoofdingang van Landgoed Het Timmerholt (met je rug naar de receptie) ga je RA en pik 

je route naar knp. 52 op. Volg: 

 

52 – A - B – C - 58 – D – E – F – G – H – I - 3 – J - 5 – 11 – K 

 

Het laatste deel (vanaf knp. 11) overlapt met het begin van de route en kan als volgt iets 

worden ingekort: 

- Na knp. 11 volg je knp. 52. 

- Op het punt waar de straat Raapakkers een knik naar links maakt, ga je RA (J.P. van 

  Rossumweg). 

- Bij P24822 ga je LA het fietspad op. 

- Na ca. 50 meter bij P24821 RA. 

- Vanaf dit punt volg je knp. 55 tot je weer bij het beginpunt bent. 

 

 

 



 

Uitbreiding 1: Elp (2 km extra tussen knp. 52 en 58) 

- Na knp. 52 volg je knp. 58. 

- In plaats van LA te slaan (op de kruising met de picknickbank), fiets je RD over de 

  Zwiggelterweg tot je bij de Hoofdstraat in het dorp Elp bent. 

- Ga op de Hoofdstraat LA en na ca. 100 meter weer LA (Smalbroeksweg). 

- Je fiets de Smalbroeksweg helemaal uit, langs het Elper Westerveld, tot de T-splitsing met 

  Westerbroeken. 

- Daar ga je RA en volg je weer knp. 58. 

 

Uitbreiding 2: Het Groote Zand (5 km extra tussen knp. 58 en 3) 

- Na het passeren van het Herinneringscentrum Westerbork kom je aan bij een verkeersweg 

  (Oosthalen). In plaats van LA ga je daar RA. 

- Na ca. 1,5 km, na Camping Diana Heide, ga je LA en volg je knp. 33. 

- Na knp. 33 volg je knp. 31 en knp. 3. Je fietst nu door natuurgebied het Groote Zand. 

- Aangekomen bij knp. 3 pik je de route weer op richting knp. 5. 

 

Bezienswaardigheden onderweg 

A) Het Oranjekanaal werd in de 19e eeuw aangelegd vanwege de veenontginningen in het 

zuidoosten van Drenthe. Via het kanaal kon de afgegraven turf worden afgevoerd. Het kanaal 

heette oorspronkelijk Middenkanaal, maar toen in 1854 het eerste deel af was, werd de naam 

als eerbetoon aan koning Willem III gewijzigd in Oranjekanaal. Vanaf 1976 heeft het kanaal 

geen functie meer voor de scheepvaart. 

 

B) In natuurgebied Elper Westerveld vind je grillig eikenbos, dicht jeneverbesstruweel en open 

heidelandschap. Het gebied wordt begraasd door Schoonebeker heideschapen en Schotse 

hooglanders. Er zijn wildroosters aangebracht om het terrein toegankelijk  te maken voor 

wandelaars. Het Drentse Landschap heeft een wandeling door het Elper Westerveld uitgezet (te 

vinden op Fietsenwandelweb.nl). 

 

C) Beekdal Holmers-Halkenbroek is een brongebied van de Drentse Aa. In dit beekdal en het 

aangrenzende bosgebied is een start gemaakt met een nieuwe inrichting. Het gebied wordt 

zodanig geschikt gemaakt dat de natuur zich beter kan ontwikkelen. Voor allerlei planten en 

dieren die hier thuishoren, worden het beekdal en het aangrenzende bos weer aantrekkelijk. 

Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

D) Aan het Amerdiep staat een veertien meter hoge uitkijktoren. Hier heb je een prachtig 

uitzicht over de boswachterij en het natuurgebied Holmers-Halkenbroek. 

Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

E) De bossen in Hart van Drenthe zijn groot en stil. Zo ook de bossen van boswachterij 

Hooghalen, een ontginningsbos op oude heidegronden. Sparren en lariksen bepalen het 

gezicht. Er liggen ook mooie heideterreintjes en vennen. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

F) Het Nationaal Monument Westerbork is een van de meest sprekende en indringende van de 

duizenden oorlogsmonumenten in Nederland. Het monument, ontworpen door 

kampoverlevende Ralph Prins, moet de herinnering aan kamp Westerbork levend houden. 



 

 

G) Voormalig kamp Westerbork herinnert aan de periode tijdens de Duitse bezetting toen dit 

een doorgangskamp was. In kamp Westerbork moesten in totaal 107.000 Joden en enkele 

honderden Roma, Sinti en verzetsstrijders verblijven. Slechts 5000 van deze Joden overleefden 

de oorlog, 

 

H) De 14 radiotelescopen in boswachterij Hooghalen vormen tezamen de Westerbork Synthese 

Radio Telescoop. De telescopen werden in 1970 geïnstalleerd en worden nog steeds gebruikt 

voor sterrenkundig onderzoek. 

 

I) Herinneringscentrum kamp Westerbork vertelt het verhaal van het voormalig kamp 

Westerbork door middel van een museum, tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, 

onderwijs en andere activiteiten. Ga voor meer informatie naar www.kampwesterbork.nl 

 

J) Bij boswachterij Hooghalen hoort ook het Heuvingerzand, een oud stuifzandgebied. Het is 

er heuvelachtig en er staan veel oude eiken en grove dennen die in het verleden het zand 

hebben vastgelegd. Bron tekst: Staatsbosbeheer 

 

K) De Westerborkerstroom wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is onderdeel van 

natuurgebied Hart van Drenthe. Zoals bij veel beken en riviertjes zijn tijdens de ruilverkaveling 

in de vorige eeuw veel natuurlijke meanders verloren gegaan. Gelukkig heeft Staatsbosbeheer 

dit voor een deel hersteld, wat de wandeling door dit oude beekdal heel boeiend maakt. Sinds 

kort zijn de oevers van de Westerborkerstroom voor een groot deel vrij toegankelijk voor 

wandelaars. Je kunt er dus lekker rondstruinen en genieten van de bijzondere natuur 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.fietsenwandelweb.nl/

