
ROUTENIEUWS DE LOOP VAN HET OUDE DIEP (EDITIE 2014) 
(versie mei 2019) 

VAN ASSEN NAAR HOOGEVEEN 

ETAPPE 1 ASSEN - HIJKERVELD 

ROUTEWIJZIGING BIJ [4]     APRIL 2016 
In verband met de aanleg van een geluidswal langs de A-28 is de route vanaf april 
2015 tijdelijk omgeleid. Punt 4 wordt tijdelijk vervangen door nieuwe tekst. 
[4] Op klinkerweg LA. Bij verkeersdrempel RD, Kennemerland. 

Na twee bochten RA, Schieland. 
In bocht RA, Delfland. Direct hierna LA, Kortbossenpad. 
Bij driesprong RD, Twiegenpad. 
Vóór doorgaande weg op fietspad RA onder twee viaducten door. 

ROUTEWIJZIGING BIJ [5] en [6]     APRIL 2016 
Ten zuiden van Assen is een extra aansluiting op de A28 ter hoogte van het TT-
gebied gerealiseerd. Dit had consequenties voor de route door het gebied De Haar. 
Punt [5] en de eerste zin van punt [6] worden dan ook vervangen door nieuwe 
tekst. 
[5] Pas in bocht straat oversteken en over fietspad verder gaan tot 

wegsplitsing. 
Hier RD en daarna op militair oefenterrein De Haar op asfaltweg RA. 

[6] Derde pad LA. Bij halfverharde weg [enzovoort]

ETAPPE 6 BRUNTINGE - VAM-BERG 

VERDUIDELIJKING BIJ [2]     MEI 2019 
In de vijfde aanwijzing van [2] staat dat het pad naar links buigt. Dit is moeilijk 
zichtbaar, maar het ligt op het punt waar het grotere bos voor u ongeveer begint. 

ETAPPE 7 VAM-BERG-STUIFZAND 

ROUTEWIJZIGING BIJ [1] EN [2]     APRIL 2018/DECEMBER 2018 
Tijdelijke afsluiting VAM-berg   Vanaf april 2018 is op de VAM-berg gewerkt aan 
een bijzonder fietstracé met een kasseienstrook en een spectaculaire afdaling. In 



dat kader zijn alle bestaande toegangen tot de VAM-berg (en de Blinkerd) tijdelijk 
afgesloten geweest. 
In het voorjaar van 2019 worden ook de wandelpaden op de berg aangepakt. Tot 
die helemaal klaar zijn, maken we voor alle zekerheid voorlopig gebruik van het pad 
dat langs de berg loopt. 
[1] De tekst vervangen door: 

Parkeerplaats aan achterzijde verlaten en op betonnen fietspad LA. 
Dit pad langs de berg steeds volgen. Betonpad wordt schelpenpad. 
Einde pad (bij houten hek) LA en op verharde weg RA. 

[2] De eerste drie zinnen vervallen. 



VAN HOOGEVEEN NAAR ASSEN 

ETAPPE 1 HIJKERVELD-ASSEN 

ROUTEWIJZIGING BIJ [6]     APRIL 2016 
Ten zuiden van Assen is een extra aansluiting op de A28 ter hoogte van het TT-
gebied gerealiseerd. Dit had consequenties voor de route door het gebied De Haar. 
Punt [6] wordt dan ook vervangen door nieuwe tekst. 
[6] Einde zandpad op asfaltweg RA. Bij naast gelegen splitsing het militair 

oefenterrein De Haar verlaten. 
Steek deze splitsing RD over en vervolg route over fietspad. 

ROUTEWIJZIGING BIJ [5]     APRIL 2016 
In verband met de aanleg van een geluidswal langs de A-28 is de route vanaf april 
2015 tijdelijk omgeleid. Punt 5 wordt tijdelijk vervangen door nieuwe tekst. 
[5] Straat oversteken naar fietspad aan overkant. 

Na tweede viaduct LA. 
Op driesprong RD, Kortbossenpad. 
Einde pad RA en direct weer LA. Einde straat LA, Kennemerland. 
Na tweede bocht, bij rond perkje RD, Graafschap. 

ETAPPE 6 VAM-BERG-BRUNTINGE 

VERDUIDELIJKING BIJ [3]     MEI 2019 
In de tweede aanwijzing van [3] staat dat het pad een bocht naar rechts maakt. Dit 
is waar rechts de boomsingel naar rechts begint. 

ETAPPE 7 STUIFZAND-VAMBERG 

ROUTEWIJZIGING BIJ [3] [2] EN [1]     APRIL 2018/DECEMBER 2018 
Tijdelijke afsluiting VAM-berg   Vanaf april 2018 is op de VAM-berg gewerkt aan 
een bijzonder fietstracé met een kasseienstrook en een spectaculaire afdaling. In 
dat kader zijn alle bestaande toegangen tot de VAM-berg (en de Blinkerd) tijdelijk 
afgesloten geweest. 
In het voorjaar van 2019 worden ook de wandelpaden op de berg aangepakt. Tot 
die helemaal klaar zijn, maken we voor alle zekerheid voorlopig gebruik van het pad 
dat langs de berg loopt. 
[3] De laatste aanwijzing (Door klaphek asfaltweg RD) vervangen door: 

Voor klaphek RA. 
Schelpenpad wordt later betonnen fietspad. 

[2] Tekst vervalt. 



[1] Tekst vervangen door: 
Aan het eind van dit pad bereikt u de parkeerplaats. 


