GPS-fietsroute
Orvelte – Zweelo – Nieuw-Balinge
(43 km)
= overzichtskaart - interessante punten =

1. Museumboerderij De Bruntingerhof, Orvelte
Orvelte is een museumdorp waar het Drentse verleden prachtig bewaard is gebleven. Met onder
andere een authentieke brink, een melkfabriekje en de grote museumboerderij De Bruntingerhof.
2. Westerstroom
De in de Overijsselse Vecht uitmondende Westerstroom is een typische Drentse laaglandbeek, een
beek met weinig verval. Deze beken ontstaan vanuit een bron of een drassig stukje heideveld en
worden gevoed met regenwater.

3. Historische boerderij, Aalden
4. Jantina Hellingmolen
De Jantina Hellingmolen staat op een verhoging en wordt daarom een beltmolen (belt=heuvel)
genoemd. De molen staat op historische grond, want in de annalen van 1652 wordt al melding
gemaakt van een molen die zich op deze plek bevond.
Dankzij de vereniging “Vrienden van de Aeldermeul” werd de Jantina Hellingmolen in 1983
gerestaureerd en kon er na dertig jaar stilstand weer worden gemaald!
5. Marke van Meppen
De Marke van Meppen was een gebied dat ooit ruim 15 vierkante kilometer besloeg. Het
Mepperveld was onderdeel van dit gebied. In dit uitgestrekte veld lag een grote zwerfsteen, die werd
gebruikt als oriënteringspunt.
Tijdens het in cultuur brengen van het Mepperveld, in de jaren dertig van de vorige eeuw, werd deze
steen onder de grond gewerkt. In 1967 werd echter besloten om hem weer op te graven en een
tweede leven te geven als monument dat de herinnering aan de Marke van Meppen in leven moet
houden.
6. Mantingerveld
Na een drastische ruilverkaveling in 1960 was er weinig meer over van het ooit zo mooie landschap
ten noorden van Hoogeveen. Alleen het Mantingerzand, het Hullenzand, het Lentsche Veen en
Martensplek werden niet opgeslokt door de vaart der volkeren.
Na een wervingsactie eind vorige eeuw (opbrengst 2 miljoen euro), kon gelukkig gewerkt worden aan
herstel. Inmiddels zijn de aparte natuurgebiedjes versmolten tot één groot natuurgebied: het
Mantingerveld!
7. Heide
8. Ven

