
  
 

  

 

 

 

  

Fietstocht BrinkenExpositie 
 

De BrinkenExpositie (april-oktober) is een fietsroute van ca. 20 km 
langs de Brinken in Zweeloo en vier omliggende dorpen. Op elke 
Brink staat een aantal schilderspanelen tentoongesteld. In totaal 
gaat het om 21 panelen, die tezamen de expositie vormen.  
De schilderijen op de panelen zijn vervaardigd door vele bekende 
buitenschilders uit vroeger tijden. 
 

De schilderijen op de panelen zijn een onderdeel van de Zweeloo 
Art Collection, een online verzameling van honderden schilderijen 
van ruim 100 schilders die door de eeuwen heen in deze omgeving 
gemaakt zijn.  
Te zien op kunstenaarsdorpzweeloo.nl/art-collection-zweeloo 
 

De fietsroute is samengesteld i.s.m. Tourist Info Aalden, Aelder-
straat 21a, Aalden en aldaar verkrijgbaar. Telefoon 0591-372299. 
De route is ook verkrijgbaar in de KunstenaarsHerberg aan de 
Hoofdstraat in Zweeloo (achter Bistro Tante Sweel en alleen zater-
dagmiddag open) 

Op de Brink ziet u: 
> 7. Klaas Hendrik Meiners: Landschap Aal-
den 
> 8. Jannes de Vries:  Oud Aalden 8 
> 9. Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpel-
mann: Hoes van Hol-An 
> 10. Ferdinand  Boersma:  Oud Aalden 12,  
Hoes van Hol-An  
Pannenkoekboerderij CR Hoes van Hol-An 
 

De route Oud Aalden vervolgen. 
Rechtdoor, eerste kruising oversteken. 
Bij tweede kruising, voorrangsweg, links af, 
richting Meppen over fietspad. 
 

Na bord  Meppen,  eerste  straat rechts,
(vanaf fietspad De Kockstraat oversteken!) 
Dennenkampen. 
U passeert (l) Het Frensenhoes, 100 jaar ou-
de timmerwerkplaats en houtzagerij.  
 

Vervolgens eerste weg links negeren en in de 
bocht schuin links aanhouden.  
(Voor bezoek aan CR Mepperdennen in deze 
bocht naar rechts, no 2.) 
Aan het einde van deze smalle weg, Katspad, 
ziet u voor u De Prakkehof (1699). U gaat  
hier links af en komt uit op de Mepperstraat. 
 

En op de Brink van Meppen ziet u 
> 11. A. Neuhuys:   Boerderij Hein 
> 12. C. Hammes:  Boerderij Masseling 
Rechtsaf Driftweg op tot kruispunt met  Brin-
ken. 
Bij deze kruising, Brinken, rechts af.  
Kruising met Middendorpstraat oversteken 
en Brinken vervolgen. 
Bij T-splitsing links aanhouden. U passeert (l) 
het Theeschenkerij De Lindebloesem. 
 

Einde weg: fietspad op richting de Jantina 
Helling-Molen. 
Voorbij molen, links aanhouden tot kruising, 
Gelpenberg.  

Bij deze kruising links en meteen rechts, 
Paardenlandsdrift. 
Bij de school de Paardelandsdrift blijven 
vervolgen, ca. 2 km. 
Einde weg  rechts, Gebbeveenweg, onder 
viaduct door en de weg, Brinkstraat, blijven 
volgen tot in Wezup. 
 

Einde weg rechts, Wezuperstraat. 
(Overkant: HRC Hegen) 
Op De Brink van Wezup ziet u: 
> 13. Anton Mauve:  Boerderijen te Wezup 
> 14. Kees Thijn:  Boeren in Perkaan 
 

Route via de Wezuperstraat vervolgen. 
Dorp uit en verder langs fietspad.  
Bij rotonde de weg oversteken en rechts 
over het fietspad richting Zweeloo. 
Bij tweede rotonde rechtdoor. 
Einde weg links( gedenksteen),  Markt-
straat. 
Bij kruising met Klooster: links aan overkant 
voor pastorie De Wheem: 
> 15. Van Ravenswaay: Kermis te Zweeloo  
Bij dezelfde kruising naar rechts, Klooster.  
 

De Brink van Zweeloo: 
> 16. Liebermann: De Wever 
> 17. Liebermann: Jonge moeder met kind 
onder de bomen 
> 18. Liebermann: Hollandse boer 
> 19. Liebermann: Eva 
> 20. Liebermann: Spelende kinderen 
> 21. Liebermann: Zelfportret 
 
U passeert aan de rechter kant het Van 
Goghpad.  
Einde weg, rechts, Kruisstraat en  gaat 
rechtsaf naar de Hoofdstraat. 
 
U komt weer terug bij CR Bistro Tante 
Sweel, het begin- en eindpunt van deze 
fietsroute. 



R o u t e b e s c h r i j v i n g  (ca. 20 km) 

U kunt op verschillende punten starten maar het makke-
lijkste startpunt is, uiteraard de KunstenaarsHerberg ach-
ter Bistro Tante Sweel, Hoofdstraat 15, Zweeloo.   
Komende uit de Herberg gaat u linksaf. Direct op de hoek, 
nog geen 60 meter, ziet u  
> 1  Liebermann: De Bleek 
> 2  Vincent  van Gogh: Tuin met vruchtbomen 
 

Links de Kruisstraat. Deze blijft u volgen tot driesprong. 
Aan rechterzijde ziet u 
> 3. Jan Bazuin: De Wheem 
 

De straat gaat over in De Wheem, u passeert links, de 100 
jaar oude smederij van Lucas Masselink. Vervolgens komt 
u bij het 13-eeuws kerkje en ziet u het paneel met de teke-
ning van: 
> 4 Vincent van Gogh: De kerk van Zweeloo 
 

Route vervolgen over fietspad. U passeert het grafveld van 
de Prinses van Zweeloo(rechts, info-bord). 
Fietspad volgen tot eerste verharde weg, rechts afslaan.  
Aan de rechter hand heeft u een weiland met Schotse 
Hooglanders, (Stroeten, Het Drentse Landschap). 
Einde weg links af,  Koelakkersdijk. 
Eerste weg rechts, Doolhofweg. 
Einde weg rechts . 
Einde weg  rechts, Bennevelderstraat.  
Op de Brink van Benneveld staan: 
> 5. H.A.Dievenbach: Dorpsweg te Benneveld 
> 6 R.Nachtegaal-Bosnak: Bij Benneveld 
 

Bennevelderstraat vervolgen (dorp uit) tot eerste verharde 
weg, links af, bruggetje over en einde weg rechts,  Koemar-
sendrift.  
Bij splitsing links aanhouden, Koemarsendrift.  
 

Voor bezoek aan HGC LiBo bij deze splitsing even recht 
door (200 mtr.) naar de Aelderstraat en na het nuttigen 
van een consumptie, weer terug naar Koemarsendrift. 
 

Koemarsendrift volgen tot  splitsing bij de Brink en daar 
links aanhouden, Oud Aalden. 

 
>Lees verder aan achterzijde. 

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo wil de bijzondere  waarden van Zweeloo e.o. 
als kunstenaars dorp  –  met de Natuur en Eenvoud als inspiratiebron voor kun-

stenaars – behouden en actief uitdragen.  
www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl 


