31 km

Museum Valse Kunst
In het voormalige
gemeentehuis van
Vledder wordt het verhaal
verteld achter de vele
kunstvervalsingen die
het museum in haar
collectie heeft. Daarnaast
biedt het museum twee
aantrekkelijke collecties
onvervalste hedendaagse
glaskunst en Drentse
schilderkunst.

OERmuseum Diever
Aan de hand van archeologische vondsten geeft het
museum een kijkje in wat zich duizenden jaren geleden
afspeelde in West-Drenthe.

Museum De Proefkolonie
Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef het verhaal
van Generaal Johannes van den Bosch en de eerste
kolonisten die in de Vrije Koloniën van Weldadigheid
een nieuwe toekomst vonden. Ervaar het
onvergetelijke verhaal via een unieke
multimediale tijdreis. Bijzonder voor
jong en oud.
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!

Museum
route
U kunt uw fietsroute starten waar u wilt.
Mogelijke (gratis) parkeer- en opstapplaatsen:
Zeemuseum Miramar
Vledderweg 25 in Vledder
www.miramar-zeemuseum.nl

De Wapser Herberg
Ten Darperweg 104 in Wapse
www.wapserherberg.nl

Museum Valse Kunst
Brink 1 in Vledder
www.museums-vledder.nl

OERmuseum Diever
Brink 7 in Diever
www.oermuseum.nl

Restaurant Het Meer
Brink 14 in Vledder
www.hetmeer.nl

Grenzeloos en Zo
Boijlerstraat 12 in Doldersum
www.grenzeloosenzo.nl

Restaurant De Tippe
Lesturgeonplein 5 in Vledder
www.detippe.nl

Museum De Proefkolonie
Majoor van Swietenlaan 1 A
in Frederiksoord
www.proefkolonie.nl

Frederiksoord
Vledder
Doldersum - Diever

Herberg De Wilde Hof
Middenweg 12 in Vledder
www.herbergdewildehof.nl

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

Een Weldadig Oord

weldadig_oord

KOLONIËN VAN
WELDADIGHEID

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, Weerribben
Wieden en het Dwingelderveld. Een prachtige
uitvalsbasis voor uw fietstocht.

Frederiksoord - Vledder - Doldersum - Diever

route in Frederiksoord bij knooppunt 47.
*VanafStarthieruwfietst
u richting Vledder. Onderweg ziet u
Zeemuseum Miramar aan de rechterkant. Vervolg na
bezichtiging uw weg richting Vledder. Volg knooppunt 35
en fiets de route verder aan de hand van de onderstaande
knooppunten:
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– Op uw route naar knooppunt 51 vindt u het
*OERmuseum.
Ga na bezichtiging terug naar knooppunt 80

Zeemuseum Miramar - Vledder
Museum Valse Kunst - Vledder
OERmuseum - Diever
Museum De Proefkolonie - Frederiksoord

Zeemuseum Miramar

en vervolg uw fietstocht.

Museumroute
Deze 31 km lange fietsroute brengt u langs ‘De
schatkamers van Westerveld’. Breng een bezoek aan
het Zeemuseum Miramar en Museum Valse Kunst in
Vledder, het OERmuseum in Diever en Museum De
Proefkolonie in Frederiksoord. Vier uiteenlopende
musea die van uw fietstocht, door de prachtige Drentse
dorpen en natuur, een ware belevenis maken. Natuur en
cultuur komen hier samen!

TIP
Breng bij knooppunt 59 een bezoek aan het
Onderduikershol in Diever. Diep verscholen in de bossen
van het Drents-Friese Wold.

TIP
Breng een bezoek aan het Koloniehuisje en Kolonieschooltje.
Of neem een kijkje in De Tuinen van Frederiksoord. Tickets
zijn verkrijgbaar in Museum De Proefkolonie.

Begin, onderbreek of eindig uw fietstocht met een
goede kop koffie met wat lekkers, een heerlijke lunch of
weldadig diner. De Weldadige Oorden verwelkomen u

Wilt u nog meer genieten van kunst en cultuur? Breng
ook eens een bezoek aan het Nationaal Vlechtmuseum in

Miramar Zeemuseum is een zeebiologisch museum.
In 1956 is het opgericht door juffrouw Warners
(1899 - 1986). Het museum laat haar verhaal zien aan
de hand van de vele objecten die ze verzameld heeft
op haar reizen over de hele wereld. U ziet schelpen,
krabben, vissen en koralen. Daarnaast zijn er tijdelijke,

graag.

Noordwolde of Expositie Beeldschoon in De Pol.

bijzondere tentoonstellingen met maritieme thema’s.

Welkom toen, welkom nu!
TIP
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