
 
Start:        Finish: 
Restaurant Ekkelenkamp        Recreatie Marenland 

Stationsweg 1         Winsumerdiep 6 

7731 AW  Ommen        9951 CG  Winsum 

Tel.: 0529 – 451 782        Tel.: 0595 – 442 750

      

Inschrijving van 09.30 – 10.30 uur  Uiterste aankomsttijd: 16.30 uur 

Lengte van de rit: + 210 km                 Als je  iets wilt eten, dien je zelf te reserveren 

 

 

De route zal vandaag van start gaan op het 

eindpunt van de 50e Hollandtoer in Ommen. 

Hier wordt u ontvangen met een kopje koffie of 

thee bij de start. 

 

Als tip kunt u op eigen kosten een smaakvol 

gebakje kiezen uit hun patisserie. 

 

Als je koffie of thee op is gaan we op pad. We 

verlaten Ommen en pakken een stukje via een 

bosrijke omgeving en mooie slingerweggetjes 

naar Coevorden.  



 

 

 

Vlakbij de Duitse grens, in het prachtige 

Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt het 

vestingstadje Bourtange. Een uniek 

verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. 

Heden en verleden gaan perfect samen in deze 

kleine, sfeervolle vestingstad. 

 

In 1580 gaf Willem van Oranje opdracht om op 

de zandrug in het Bourtanger moeras, op de 

grens met het huidige Duitsland, een fort aan 

te leggen.             

In 1593 werd de vesting door Willem Lodewijk 

van Nassau ontworpen. Tussen 1593 en 1851 

was Bourtange een belangrijke vesting. Toen 

de vesting in 1851 werd opgeheven, ontstond 

een agrarisch dorp. Slechts een aantal 

gebouwen herinnert nog aan de glorie van 

vroeger. 

In de zestiger jaren nam de gemeente 

Vlagtwedde het initiatief om de vesting te 

reconstrueren. Het plan werd uitgevoerd tussen 

1967 en 1992. Wallen werden opnieuw 

opgeworpen, grachten gegraven en soldaten-

barakken werden opgebouwd. Bezoekers van 

Bourtange wanen zich eeuwen terug in de tijd.  

Maak kennis met de vesting die nog nooit werd 

ingenomen. 

Je kunt eventueel op het pleintje je motor 

parkeren voor een pauzemoment in de route. 

Indien je niet wilt stoppen in Bourtange, kun 

je de lus in de route overslaan. 

 

 

 

 

 



De route gaat verder  via Vlagtwedde, Wedde, 

Bellingwolde, Oudeschans en Beerta en we 

rijden richting de Blauwe stad.  Vervolgens 

rijden we door naar Steendam en 

Appingendam.  Hier rij je parallel langs het 

Damslerdiep en komen door mooie plaatsjes 

richting ons eindpunt van de route in Winsum. 

In  de ANWB uitgave waarin de allermooiste 

vijftig dorpen worden beschreven, is dit jaar 

Winsum verkozen tot het allermooiste dorp 

van Nederland 2020.  

Dus kijk en bewonder, en vooral genieten van 

een stukje Nederland op onze toerbuffel. 

 

routekaartje

 

 

 

Namens uw toercommissaris Marco Ravensbergen, 

Tot ziens op de 11e oktober. 


