
Routebeschrijving (ca 20km) 

 

Start. U kunt op verschillende punten starten maar het makkelijkste startpunt is, uiteraard de KunstenaarsHer-
berg bij Bistro Tante Sweel, Hoofdstraat 15, Zweeloo.  

 

Komende vanuit de herberg gaat u linksaf richting Aalden. Direct op de hoek, nog geen 60 meter, ziet u meer-
dere panelen. Links de Kruisstraat. Deze blijft u volgen tot de driesprong. Aan de rechterzijde ziet u 1 paneel.  

De straat gaat over in De Wheem, u passeert links, de 100 jaar oude smederij van Lucas Masselink (Ϯ2020). Ver-
volgens komt u bij het 13-eeuwse kerkje en ziet u 1 of meer panelen. Fietspad volgen tot eerste verharde weg, 
rechts afslaan. Aan de rechterhand heeft u een weiland met Schotse Hooglanders (Stroeten, Het Drents Land-
schap).  

Einde weg linksaf, Koelakkersdijk. Eerste weg rechts, Doolhofweg. Einde weg rechts. Einde weg rechts, Benne-
velderstraat. De Brink van Benneveld en u ziet 1 of meer panelen. Bennevelderstraat vervolgen (dorp uit) tot 
eerste verharde weg, links af, bruggetje over en einde weg rechts, Koemarsendrift.           Lees verder >>>>>>> 



Bij splitsing links aanhouden, Koemarsendrift. Deze volgen tot splitsing bij de Brink en daar links aanhou-
den, Oud Aalden en u ziet 1 of meer panelen. U passeert ’t Hoes van Hol-An. De route Oud Aalden vervol-
gen. Rechtdoor, eerste kruising oversteken. Bij tweede kruising, voorrangsweg, linksaf, richting Meppen 
over fietspad.  

Na bord Meppen, eerste straat rechts (vanaf fietspad De Kochstraat oversteken!) Dennenkampen. U pas-
seert links het Frensenhoes, 100 jaar oude timmerwerkplaats en historische houtzagerij. Vervolgens eer-
ste weg links negeren en in de bocht schuin links aanhouden. Voor Groepsaccommodatie De Mepperden-
nen in deze bocht naar rechts (Katspad). Aan het einde van deze smalle weg, Katspad, ziet u voor u de 
Prakkehof uit 1699. U gaat hier links af en komt op de Mepperstraat.  

Links de Brink in Meppen en hier ziet u 1 of meer panelen. Rechtsaf de Driftweg op tot kruispunt met 
Brinken. Bij deze kruising, Brinken, rechtsaf. Kruising Middendorpstraat oversteken en Brinken vervolgen.  

Bij t-splitsing links aanhouden. Einde weg: fietspad op richting Jantina Hellingmolen.  

Voorbij molen links aanhouden tot kruising Gelpenberg. Bij deze kruising links en meteen rechts, Paarde-
landsdrift. Bij de school de Paardelandsdrift blijven volgen, ca 2 km. Einde weg rechts, Gebbeveenweg, 
onder viaduct en de weg, Brinkstraat,  blijven volgen tot in Wezup. Einde weg rechts, Wezuperstraat. 
Overkant HRC Hegen. De Brink van Wezup en hier ziet u 1 of meer panelen. 

Route via Wezuperstraat vervolgen. Dorp uit en verder langs fietspad. Bij rotonde de weg oversteken en 
rechts over fietspad richting Zweeloo. Bij tweede rotonde rechtsdoor. Einde weg links (gedenksteen), 
Marktstraat.  

Bij kruising met Klooster, hier ziet u 1 of meer panelen. 
Bij deze zelfde kruising naar rechts, Klooster. De Brink 
van Zweeloo (l) hier ziet u 1 of meer panelen. U pas-
seert rechts het Van Goghpad.  

Einde weg rechts, Kruisstraat en vervolgens rechtsaf 
Hoofdstraat. U komt weer bij Bistro Tante Sweel, het 
begin- en eindpunt van deze fietsroute. 

 

 

 

 

 

 

 

De Brinkenexpositie bestaat uit een fietsroute door vijf brinkdorpen. Daar staan  panelen met reproduc-
ties van schilderen die op die pellen of in de buurt daarvan gemaakt zijn in de 19e en 20ste eeuw. Veel is 
nog herkenbaar. 

Meer schilderijen uit deze omgeving zien? Bezoek dan de online collectie met honderden schilderijen van 
meer dan honderd kunstenaars op: 

www.kunstenaarsdorpzweelo.nl/art-collection. 

 

http://www.kunstenaarsdorpzweelo.nl/art-collection

