Mölinksroute
Korte route ongeveer 15 km.

Lange route ongeveer 24 km.

1. Vanaf „Het Pontje“ gaat u richting de Hardenbergseweg, hier gaat u rechtsaf het fietspad op.
2. 1ste weg rechtsaf Mölinksweg, hier is na 100 meter een theehuis „Schottink“.
3. Op T-splitsing gaat u linksaf Buurtweg, (Voor verkorte route gaat u hier rechtsaf, na ongeveer
1 km. waar de weg een grote bocht naar links maakt gaat u rechtdoor de Klinkeweg in, 1ste weg
rechts (Brinkweg). Nu gaat u verder bij punt 14)
4. Einde Buurtweg de Harderbergerweg oversteken en hier gaat u dan linksaf en daarna direkt weer
rechts de Slotweg in.
5. Na de spoorwegovergang gaat u linksaf het fietspad op, einde fietspad links de parallelweg op.
6. Bij spoorwegovergang rechts de Dr. Postlaan in.
7. 4de Weg links de Dorpstraat in.
8. Einde weg rechts Stationstraat volgen en de brug oversteken (zoekt u een restaurant, dan moet u
voor de brug rechtdoor na ongeveer 300 meter. Cafe-Restaurant „Veenlust“).
9. Direct over de brug rechtsaf Kanaalweg-Oost. Na ongeveer 1 km. ziet u aan uw linkerhand een
museumboerderij „Den Hof“, hier kunt u een bezoekje brengen.
10. Bij de brug „De Gouden Ploeg“ steekt u over en direkt weer linksaf langs het kanaal.
11. Daarna gaat u de 1ste weg rechtsaf, dit is de Tweede Elsweg.
12. Bij de kruising gaat u rechtsaf de Pallegarsteweg op. (Als u hier linksaf gaat is er na ongeveer
300 meter „Camping de Pallegarste“) deze fietst u door tot aan de Hardenbergseweg. Hier gaat
u rechtsaf het fietspad op en na ongeveer 30 meter steekt u de weg over. u fiets nu weer op de
Buurtweg.
13. 1ste Weg linksaf, bij splitsing weer linksaf.
14. Volgende T-splising rechtsaf de weg vervolgen.
15. 1ste Weg linksaf, dit is een klinkerweg en gaat later over in fietspad. Einde fietspad de weg
oversteken en rechtsaf het fietspad op en richting de Oldemeijer volgen.
16. 1ste Weg linksaf de Grote Esweg in (voor verkorte route gaat u hier recht door, u passert
„De Gloepe“ en Asperge boerderij „Het Nijenhuis“ en gaat u verder bij punt 19).
17. Deze weg blijven volgen, u passert een tunnel en na 1,5 km een fietstunnel.
18. Einde weg linksaf, fietspad volgen langs de Rheezerweg.
19. Ga aan het eind van het bos voor „Camping de Klashorst“ rechts en steek hier op de
verkeersdrempel de Rheezerweg over richting het struingebied.
20. Volg het klinkerwegje tot het eind en ga rechts het fietspad op. (Struingebied)
21. Einde fietspad links de marsweg op. (Na 50 meter links kunst galerie „De Meander“).
22. Einde weg rechtsaf het fietspad langs de Rheezerweg volgen.
23. 2de Weg links bij tranformatiehuisje hier het fietspad op...... (Gaat u 50 meter rechtdoor i.p.v.
links, dan vindt u rechts „Gaslerie Jaap Snel“.
24. Eind fietspad rechts Peppelweg.
25. Einde Peppelweg links de Ringweg op.
26. 1ste Verharde weg links.
27. Bij kruising rechts Grote Beltenweg op. Deze tot het eind blijven volgen. Aan deze weg vind u
veel Campings met terrasjes en met div. recreatie mogelijkheden.
28. Einde Grote Beltenweg rechts fietspad Rheezerweg volgen richting Rheeze.
29. 2de Weg links (dit is na +/- 3 km) de Rheezerbrink op (dit is een uniek brink dorp binnen de
gem. Hardenberg).
30. Bij T-spitsing links.
31. 2de Weg links de Marsweg op.
32. 1ste Weg links fietspad Eikenknuppeldiek richting „Het Pontje“.
33. Einde Route.

