
Fietsroute ‘Rondje Dalen’
Deze fraaie landschappelijke route van 35km leidt u door een 
uitgestrekt madelandschap met in de verte moderne 
boerderijen, door de kleine dorpskern van Dalerveen en langs 
prachtige natuurgebieden waaronder het Dalerveense veen en 
Schans ‘De Katshaar’. 

U kunt op verschillende punten starten: 
-Museummolen ‘Jan Pol’ in Dalen
-Camping ‘Buitenland’ Nieuw Amsterdam
-Center Parcs ‘De Huttenheugte’ Dalen
-Molen ‘De Bente’ in Dalen.

De opstartplekken staan in de routebeschrijving.

Startplaats Museummolen ‘Jan Pol’ in Dalen
Informatie over openingstijden, bezichtiging of rondleiding zie 
het infobord bij de molen.

1.Rechtsaf (Meulenpad) en voor de 
voetgangersoversteekplaats rechts fietspad volgen.
2. Einde fietspad links en gelijk rechts doorgaande weg 
langs winkelcentrum ‘De Waag’ volgen. Het centrum van 
Dalen biedt u volop de gelegenheid om neer te strijken op een 
van de terrassen of te winkelen. 
3. Na het pand PMC Dalen 1e weg links (Stationsstraat).
4. Op driesprong rechts. (Stationsstraat / Kymmelskampen).
5. Eerste weg links en spoorwegovergang over (Burg. 
Bouwmeesterstraat).
U fietst hier langs het park ‘Daoler Tuun’ met een vijver, bankjes 
en bijzondere planten en bomen.
6. Einde weg links (Reindersdijk) en daarna 1e weg rechts 
(Doodlopende weg m.u.v. fietsers).



7. Einde fietspad rechts en na 100 m. links gelegen fietspad 
volgen.
8. Einde fietspad links aanhouden (De Drift). 
Rechts van de weg ligt de Joodse begraafplaats,(zie infobord). 
U fietst u nu op een deel van de Pieterpadroute, de 
langeafstandswandelroute Pieterburen naar de St. Pietersberg.
9. Op 1e kruising rechts (Oude Dalerveensestraat).
10. Op 1e kruising links (Hoofdstraat Dalerveen). In de 
Hoofdstraat cafe ‘Boerhoorn’, een leuke gelegenheid om iets te 
eten of te drinken.
11. Op kruising rechtdoor (Hoofdstraat).
12. Na spoorwegovergang 1e weg rechts (Marokko).
13. Voor bord doodlopende weg rechts fietspad volgen 
richting Zandpol.
14. Direct na spoorwegovergang rechts en even daarna 
links gelegen fietspad volgen.
15. Einde fietspad rechtdoor (Boekweitakkers) en daarna 
eerste fietspad links richting Zandpol. 
U fietst door het Dalerveense veen en komt over een 
spoorwegovergang waar tot in de jaren tachtig twee keer daags 
olietreinen passeerden met zo’n 30 wagons ruwe olie die vanuit 
Schoonebeek richting Pernis-Rotterdam werden afgevoerd.
16. Op driesprong rechts aanhouden en fietspad vervolgen.
17. Einde fietspad bij Camping ‘BuitenLand’ links 
aanhouden en daarna einde weg rechts (Stieltjeskanaal).

Startplaats Camping ‘BuitenLand’ in Nieuw 
Amsterdam
Bij de uitgang van de camping rechts aanhouden en verder met 
18.

18. Bij sluis met brug kanaal oversteken en rechts 
aanhouden.
19. Na 50 m. linksaf.
20. Bij spoorwegovergang rechts aanhouden. 



In het landschap waar u fietst stonden tot begin jaren ’90 
tientallen ja-knikkers om aardolie op te pompen.
21. Op kruising rechtdoor en daarna 1e weg rechts 
(Katshaarweg)
22. Op kruising rechts. 
U bent nu om het natuurgebied Schans ‘De Katshaar’ gefietst. 
Als u aan het eind van de bebossing even afstapt en het terrein 
betreedt, vindt u een infobord met tekst en uitleg over dit 
gebied.
23. Eerste fietspad links volgen (Schoolpad) en daarna 
einde weg links langs het Stieltjeskanaal.
24. Na onderdoorgang viaduct linksaf viaduct over en weg 
richting Nieuw-Amsterdam volgen. (Let op op het verkeer, er 
wordt soms hard gereden). 
Wilt u de route enkele kilometers verkorten? Ga dan op het 
viaduct rechtdoor en 1e weg links (De Kuiperij) en daarna einde 
weg links (Dwarsdijk). Hierna kunt u de route weer oppakken bij 
punt 27.
25. Na Bed & Breakfast Aquamarijn links (Namweg).
26. Einde weg rechts (Namweg). Daarna 1e weg links 
(Dwarsdijk).
27. Deze weg, overgaand in Reindersdijk volgen via het 
fietspad.

Startplaats Center Parcs ‘De Huttenheugte’
In 2010 werd naast ‘De Huttenheugte’ een nieuwe toeristische 
attractie gerealiseerd: Indoor Plopsa van Studio 100. (Kabouter 
Plop)
Vanuit het park: bij uitgang park links aanhouden en verder met 
punt 28.

28. Einde fietspad rechtdoor en ± 100 m. na 
spoorwegovergang 1e weg links (Bij het bord ‘Verboden in te 
rijden m.u.v. fietsers’).



29. Einde weg links. U fietst door tot Molen “De Bente”, waar 
een winkel is gevestigd. Openingstijden en andere informatie 
zie bord bij de molen.

Startplaats Molen ‘De Bente’
Na bezoek aan deze molen kunt u weer terug naar de route, 
door vanaf hier richting dorp Dalen te fietsen Ga verder met 
punt 30.

30. 1e weg links (Achterbente)
31. 1e weg rechts (Hooya’s Oord) en bij het bord ‘Dalen’ 
links aanhouden.
Rechts visvijver ‘De Bongerd’.
32. Einde weg rechts (Burg. ten Holteweg).
33. Einde weg links (Kruisstraat). 
Op Kruisstraat 20 links langs de weg is handweverij van 
Melissa van Noordwijk te bezichtigen. Dit is onderdeel van The 
Homestead.
34. 2e weg rechts (Meulenpad). 
Rechts  ziet u Museummolen ‘Jan Pol’.

Bent u ergens halverwege in deze routebeschrijving begonnen, 
dan kunt u de weg weer vervolgen door verder te gaan met 
punt 1. Zo komt u vanzelf weer terug bij het door u gekozen 
startpunt. 


