
Aan het eind slaat u rechtsaf (Beilerstraat). Vervolgens neemt u 
de eerste weg links (Hertenkamp) en volgt u deze met een bocht 
naar rechts om de hertenkamp heen. U steekt de kruising met de 
Dr. Nassaulaan over en komt aan bij punt 6: ASSERBOS.

Neem het fietspad aan uw linkerhand en na ongeveer 250 meter 
komt u aan bij punt 7:  NOORDERBEGRAAFPLAATS.

Vervolg uw weg en sla bij de Vaart aangekomen linksaf. Volg het 
fietspad langs de KAZERNE. Hier vindt u punt 8.

Vervolg het fietspad. Steek de weg over na het monument voor 
de Franse parachutisten en vervolg uw weg langs de Oude 
Hoofdvaartsweg. Volg het fietspad onder de ring door. Na enkele 
honderden meters komt u uit bij HUIZE NASSAU.

Fiets een eindje terug. Nadat u onder de ring door bent slaat 
u meteen linksaf over het bruggetje en vervolg uw weg over 
de Gouwe. Vervolg uw weg parallel aan de ring (Langedijk, 
Gouwe, Oostermoer, Zuidenveld). Aangekomen bij de Groen van 
Prinstererlaan slaat u linksaf en steekt de ringweg over. Aan de 
Rijnstraat 2 vindt u de BOERDERIJ PITTELO.

Rij een klein stukje terug en sla linksaf, de Wethouder Bergerweg 
in. Aan het eind van de weg, bij de splitsing van fietspaden, neemt 
u het fietspad naar rechts. Aan het eind steekt u de Ter Aardseweg 
over, gaat naar rechts en neemt vervolgens meteen het eerste 
fietspad naar links (Veenbiezenpad). U vervolgt het fietspad 
(nergens afslaan!) tot u bij de grote weg uitkomt (Peelo). U gaat 
een stukje naar links, steekt bij het Viaduct de Peelo over. U komt 
uit op de Martin Luther Kingweg en neemt de eerste weg rechts, 
Derkingehof. 

Vervolgens weer rechts (Lantingehof) en nogmaals rechts 
(Onstahof). De weg buigt naar links, u gaat rechtdoor op het 
fietspad en komt uit bij punt 11: BUURTSCHAP PEELO.

Sla linksaf op het fietspad, de Marsdijk, en fiets deze helemaal uit 
tot u bij het water aan komt. Sla linksaf en vervolgens rechts over 
de brug. Ga door de tunnel en vervolg uw weg. U komt uit bij de 
BRINK VAN LOON.  
Bij de Brink slaat u rechtsaf, de Asserweg. Deze gaat over in de 
Lonerstraat, neem het fietspad aan de rechterkant. Na enkele 
honderden meters slaat u linksaf (u steekt dus de straat over) naar 
de Meanderdijk. De weg gaat over in een fietspad, u volgt deze 
helemaal langs het water. Aan het eind van het fietspad rechtsaf 
over het water en op de splitsing meteen weer links. Aan uw 
linkerhand vindt u het POEPENHEMELTJE. 

Vervolg het fietspad tot aan de Rolderhoofdweg. Sla hier linksaf. 
Na enkele honderden meters vindt u aan uw rechterhand 
LANDGOED AMELTE.

Vervolg uw weg en sla na ongeveer 500 meter rechtsaf een 
zandpad in. Na enkele honderden meters komt u uit bij OUD 
AMELTE. 

Fiets terug naar de Rolderhoofdweg en sla linksaf in de richting 
Assen. Neem na ongeveer 700 meter het fietspad naar links, 
het Vredeveldsepad. Aan het eind naar links, de Herodotuslaan. 
Vervolgens de vijfde weg rechts, de Vredeveldseweg. Als u deze 
weg helemaal uitrijdt komt u weer uit in het centrum van Assen. 

Fietsroute  
historisch Assen

Fietsroute historisch Assen
De historische fietsroute van Assen brengt u langs 
interessante locaties in Assen! Onderweg vindt u 
informatiepanelen bij de verschillende locaties. De 
route is in totaal 35 kilometer. U kunt vanaf elk punt 
eenvoudig terugfietsen naar het centrum van Assen!

Deze route start op de BRINK ,voor het Drents Museum. Op 
deze plek was vroeger het Maria in Campis klooster gevestigd. 
Sinds de jaren 70 is het voormalig klooster complex onderdeel 
van het Drents Museum.

U vertrekt met uw rug naar het museum en fietst de Torenlaan 
in. Aan het einde rechtsaf slaan en meteen weer rechts 
(Collardslaan). Na ongeveer 200 meter komt u uit bij de Vaart. 
U slaat na het water linksaf, Vaart NZ. Meteen aan het begin 
vindt u paneel 2: KOP VAN DE VAART.

Vervolg uw weg langs het water aan de Vaart NZ. Neem de 
vijfde weg rechts, de Slinge. Aan het eind slaat u rechtsaf, de 
Selma Lagerloflaan. Links van u ligt landgoed DE LARIKS.

Vervolg uw weg op de Selma Lagerloflaan. Aangekomen bij de 
Maria in Campislaan slaat u rechtsaf. Volg het fietspad langs 
de Maria in Campislaan, overgaand in Nobellaan. Voor het 
water slaat u linksaf (Het Kanaal) en volgt u het water. Aan het 
eind maakt de weg een bocht naar links. Hier slaat u rechtsaf 
(Anne de Vriesstraat). Aan het eind rechts (Industrieweg) 
en bij de verkeerslichten links. U bent aangekomen bij de 
HAVENKADE.

Vervolg uw weg over de kade. Aan het eind buigt de weg 
naar rechts en komt uit op de A.F. Philipsweg. Sla rechtsaf en 
vervolg de weg tot de Industrieweg. Hier slaat u linksaf op 
het fietspad links van de Industrieweg (dus niet oversteken). 
Vervolg het fietspad tot aan het STATION.
Steek de weg over en vervolg het fietspad aan de rechterkant. 
De weg heet hier Overcingellaan. Neem de eerste weg rechts, 
de Burg. Jollesstraat. Steek de rotonde recht over en vervolg 
uw weg door de Bosstraat. 

Ontdek 
de historie!
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Dit is een uitgave van: 
Stichting Kop van Drenthe.

info@kopvandrenthe.nl
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Fietsroutes
Wilt u vaker fietsen

 in de regio Kop van Drenthe?
 De regio laat zich kenmerken door 

afwisselende landschappen, vele landgoederen, 
prachtige oude dorpjes en kent 

veel lokale verhalen.
Ga naar www.kopvandrenthe.nl

zie info bewegwijzering

Scan mij!


