
Fietsoriënteringsrit Sport en Spel 2022 korte route 
 
Afstand: ca. 20 km. 
Traject: Omgeving Annen / Zuidlaren. 
 
1. U verlaat Eetcafé de Grutter en gaat linksaf, richting Zuidlaren. Let op het verkeer.  
2. Na het passeren van het winkelcentrum gaat u de 2e weg rechts. (Annerstreek) 
3. Bij de volgende driesprong gaat u linksaf. 
4. Bij de volgende viersprong gaat u rechts af. (Zwetdijk) 
5. Aan het eind van deze weg (T-splitsing) gaat u linksaf. (De Dijk) 
6. Volg deze weg tot deze in een haakse bocht naar rechts gaat. Hier gaat u middels het 

fietspad rechtdoor. 
7. Dit fietspad door het “Natuurreservaat” vervolgt u tot het eind. 
8. Aan het eind van deze weg gaat u links af het fietspad op. Let op het verkeer.  
9. Dit fietspad volgen tot de “Groningerstraat”. (Knooppunt 63)  Hier gaat u rechtsaf. 
10. Dit fietspad steeds vervolgen (negeer de zijwegen) tot aan de  ANWB paddenstoel, no. 

20644.  
11. U gaat nu links af, de Tolhuisweg in. 
12. Volg deze weg en negeer alle zijwegen totdat u links van de weg het bord “50 Bunder” 

tegenkomt. 
13. Hier gaat u linksaf het geasfalteerde fietspad op. 
14. Dit verharde fietspad blijven volgen tot de T-splitsing.  Hier gaat u links af (Tienelsweg) 
15. Bij de rotonde gaat u rechtdoor. Let op het verkeer. 
16. In bocht naar rechts fietspad blijven volgen. (Richting tunnel N34) 
17. Vóór de tunnel rechtsaf en onder de tunnel door. 
18. Na tunnel rechtdoor, fietspad blijven vervolgen, overgaand in rijweg. Let op het verkeer. 

Zijwegen negeren.  
19. U vervolgt deze weg totdat u het bordje “Strubbenweg” links van u ziet.  
20. Hier gaat u linksaf het fietspad op. 
21. Op de volgende kruising houdt u rechts aan en gaat over het wildrooster “onze” 

schaapskudde tegemoet. 
22. Op het eind van het fietspad, de T-splitsing houdt u links aan. 
23. Hierna fietst u rechtdoor, onder het tunneltje N34 door naar de Zuidlaarderweg. 
24. Op de T-splitsing gaat u rechtsaf en vervolgt de Zuidlaarderweg richting centrum van ons 

dorp. 
25. Winkelcentrum voorbij waarna u aan uw rechterhand weer bij Eetcafe De Grutter 

arriveert. 
 

 
 


