MTB-routes
Bewegwijzering
Alle MTB-routes in Drenthe zijn bewegwijzerd met het internationale MTB symbool. De stand van de
symbolen geeft de richting van de routes aan.
Naar boven
= rechtdoor
Naar links
= linksaf
Naar rechts
= rechtsaf
Schuin naar links
= links aanhouden
De kleur van de bordjes wisselt per route. De route is zo makkelijk aan de hand van de kleur te volgen.
Verbindingsstukken tussen twee routes en aantakkingen vanaf parkeerplaatsen naar een route worden
aangegeven met dezelfde bordjes maar dan in de kleur zwart.
Tips om plezierig te fietsen
Houd er rekening mee dat u te gast bent in het landschap. Respecteer mens, plant en dier.
Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
Fiets in kleine groepjes.
Waarschuw andere recreanten tijdig op een vriendelijke wijze.
Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
Maak geen onnodig lawaai.
Laat geen afval achter.
Houd uw fiets onder controle in afdalingen en bochten. Neem geen onnodige risico’s, herken je eigen
tekortkomingen.
Roken in de natuur wordt afgeraden (en is in sommige gevallen verboden).
Houd u aan de regels die op borden staan aangegeven.
Het fietsen is op eigen risico.

MTB route
MTB Exloo

Afstand: 36.6 km Startpunt: Ees

Routekenmerken:
De route en de folder zijn automatisch gegenereerd. Het is mogelijk dat de bewegwijzerde route
in het veld kan afwijken van de getekende route in de folder. Voor opmerkingen over de
bewegwijzering neemt u contact op met de routebeerder.

Mountainbiken / Heuvelachtig / Van a naar a / Mountainbike /
Toelichting startpunt / Gemarkeerd / Toelichting markering

Deze route wordt beheerd door: Recreatieschap Drenthe

Kijk voor meer routes op www.drenthe.nl/routes

Kijk voor meer routes op www.drenthe.nl/routes

MTB Exloo
De route van Exloo ligt op de Drentse Hondsrug in de
boswachterij Exloo. De boswachterij bestaat uit productiebos en
stormbos. Dit bos wordt zo genoemd omdat van de omgewaaide
bomen de wortels nog gedeeltelijk in de grond vastzitten en
hieruit de takken weer uitgroeien tot nieuwe bomen. Langs de
route vind je vele prehistorische grafheuvels. Deze heuvels zijn
beschermde archeologische monumenten. De route is geschikt
voor de gevorderde MTB'er.
De route begint bij een hunebed, na een lus rij je terug en kun je
kiezen tussen een zandweg of fietspad. Verder kom je langs een
smal pad naar open landschap, een oud motorcircuit,
landbouwpaden en een zandhelling. Op sommige stukken kun je
je stuurtechniek flink oefenen. bij het oude motorcircuit kun via
de verkortingsroute terugkeren naar het startpunt.
De route is met een 2 km lange verbindingsroute verbonden met
de route in het Hunzebos (5 kilometer). Een kleine maar
aantrekkelijke route. De route begint met twee klimmetjes en een
kleine downhill. Daar gaat de route verder over een steil spoor
naar het riviertje de Hunze. Door het veengebied blijft het water
hier langer liggen dan op het zand van de noordelijke lus.
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Locaties op deze route:
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Kijk voor meer routes op www.drenthe.nl/routes

1

Boswachterij Exloo
Exloo

2

Landal Het Land van Bartje
Buinerweg 8 Ees

3

Hunebed D31
Exloo

Je kunt deze route starten bij:
- Carpool Ees, Schoolstraat, 9536 in Ees (aan de N34)
- Zandgat Kremer, Buinerstraat 8, 9531CG in Exloo
- Land van Bartje Ees, Buinerweg 8, 9536 PG in Ees
- Hunebed Exloo, Bodenpad in Exloo

Kijk voor meer routes op www.drenthe.nl/routes

