38 km

Tweede Wereldoorlog
Minstens zo bepalend voor het Holtingerveld was
de Tweede Wereldoorlog. Het vliegveld ‘Fliegerhorst
Havelte’ dat de Duitsers hier aanlegden is aan het
eind van de oorlog zwaar gebombardeerd door de
geallieerden. Meer dan 2.500 bomkraters liggen nu
als poelen en kuilen in het veld. Zelfs de startbaan, de
openluchthangars en het spoorlijntje zijn nog zichtbaar.

Maatschappij van Weldadigheid

Hunebedden
Zo’n 10.000 jaar geleden leefden er al mensen in
het Holtingerveld. Zij sloegen hier hun kamp op om
rendieren te jagen. Later, ongeveer 3000 jaar voor
Christus, bouwde het Trechterbekervolk de twee
hunebedden aan de voet van de Havelterberg. De
reusachtige gestapelde stenen stammen nog uit de
ijstijd en dienden als graven. Deze prehistorische
overblijfselen maken het landschap heel bijzonder.

Het is 1818. Generaal Johannes van den Bosch en
zijn Maatschappij van Weldadigheid willen paupers
in Nederland perspectief op een beter bestaan bieden.
Frederiksoord was de eerste plaats waar de generaal met
carte blanche van Koning Willem de paupers nieuwe
kansen bood. Het begin van een groots maatschappelijk
experiment dat nog steeds zichtbaar is in het landschap
en de monumenten die in deze kolonie staan. Neem
een kijkje in Museum De Proefkolonie.
In dit museum maakt u kennis met het
unieke verhaal.
Meer fiets- of wandelroutes zijn
verkrijgbaar bij de Weldadige
Oorden. Als leidraad kunt u
ook de gebiedskaart achterop
het ‘Weldadig Rondje’
gebruiken. Deze bevat nog
meer nuttige en interessante
informatie. Veel fietsplezier!

Colofon
Uitgave van:
Op de hoogte blijven van alle activiteiten in de Vrije Koloniën van
Weldadigheid? Meld u via de website aan voor de nieuwsbrief.
www.weldadigoord.nl

Een Weldadig Oord

weldadig_oord

Terug naar
de oertijd
Frederiksoord - Vledder - Havelte

C

Welkom toen, welkom nu!
Welkom in het gebied van de Vrije Koloniën
van Weldadigheid. Een uniek stuk Nederlandse
geschiedenis met een rijke historie gelegen in Drenthe,
Friesland en Overijssel. Omringd door drie schitterende
Nationale Parken: het Drents-Friese Wold, WeerribbenWieden en het Dwingelderveld. Een prachtige
uitvalbasis voor uw fietstocht.

Frederiksoord - Vledder - Havelte
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*Let op! Start uw route in het centrum van Frederiksoord.

D

*Let op! Fiets richting knooppunt 05 tot aan de Rijksweg/

Logement & Gasterij Frederiksoord

Vanaf hier fietst u richting Vledder. Bij het Zeemuseum
Miramar - knooppunt 35 - vervolgt u de route via de
knooppunten. Aan het eind van de route fietst u vanaf
knooppunt 71 rechtdoor richting Frederiksoord.

‘Terug naar de oertijd’
Deze 38 km lange route brengt u naar het natuurgebied
Holtingerveld. Een prachtig oerlandschap dat gekneed
is door ijs en oorlog. Al duizenden jaren zwerven hier
mensen over de heide. Eerst om voedsel te zoeken,
later om vee te weiden. Tegenwoordig trekken de
herders met de schaapskudde de heide op. Een prachtig
spektakel. Nog altijd zijn de restanten van het vliegveld
te zien dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse
bezetter werd aangelegd. En natuurlijk mag een bezoek
aan de Havelter hunebedden niet ontbreken.

Drenste Hoofdvaart. Op de splitsing voor Rijksweg 371
gaat u rechtsaf de Dorpsstraat in. Deze vervolgen tot aan
centrum Havelte waar knooppunt 07 is.

Museum De Proefkolonie
Majoor van Swietenlaan 1A in Frederiksoord

Het Huygens Huys
Majoor van Swietenlaan 14 in Frederiksoord

Parkeer en opstapplaatsen

Theehuis ’t Hunebed

Mogelijke opstapplaatsen met gratis parkeerterrein bij de
hiernaast genoemde Weldadige Oorden.

Brasserie OER

Holtingerveld

Begin, onderbreek of eindig uw fietstocht met een
heerlijke lunch of een goede bak koffie met lekkers.
Breng een bezoek aan Museum De Proefkolonie (A),
zeemuseum Miramar (B), museums Vledder (C) en het

Het Holtingerveld in het zuidwesten van Drenthe is een
uniek gebied. De grafheuvels, hunebedden en de stuwwal,
die achterbleven na het smelten van een dikke ijslaag zo’n
150.00 jaar geleden, hebben het landschap vormgegeven.
Door het schuiven van de ijsmassa’s heeft de bodem een laag
keileem gekregen, waar water nauwelijks doorheen zakt.

Toeristisch Informatie Punt Holtingerveld (D). Welkom!

Daardoor groeien hier zeldzame planten.

Tip

Majoor van Swietenlaan 20 in Frederiksoord

Van Helomaweg 47 in Darp
Van Helomaweg 18 in Havelte

Ludiek eten - slapen
Dorpsstraat 16 in Havelte

Zeemuseum Miramar
Vledderweg 25 in Vledder

Museums Vledder
Brink 1 in Vledder

Restaurant De Tippe
Lesturgeonplein 5 in Vledder

Het Meer/Brinkzicht
Brink 14 in Vledder

Recreatiecentrum De Adelhof
Vledderweg 19 in Vledder

