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START- EN EINDPUNT: 
Deze fietsroute kunt u starten vanaf de 
parkeerplaats van Hoeve Springendal bij 
de informatieborden van het het fiets- en 
wandelnetwerk. 

Hier bevindt zich het bord met kaart en 
beschrijving van deze route en dit is ook 
het Nederlandse startpunt van deze 
route. 

Deze route is gemarkeerd en 
volgt u aan de hand van 
deze grijze paaltjes. 

 

 

Horeca: 

 Onderweg ook enkele horeca 
gelegenheden 

 Centrum Uelsen 
 Hoeve Springendal 

HIGHLIGHTS: 
 De Pickmäijerroute gaat van Vasse via Uelsen 

door het fraaie heuvellandschap in het Duits-
Nederlandse grensgebied. 

 Deze officieel door de DLV (Duitse Atletiekbond) 
opgemeten halve marathon heeft een totale 
lengte van 21,0975 km. Ongeveer elke kilometer is 
met een grijs bord gemarkeerd 

 De route is ook geschikt voor wandelaars, Nordic 
Walkers en fietsers die zonder kaartmateriaal de 
fraaie omgeving in het grensgebied willen 
ontdekken. De talrijke gezellige cafeetjes en 
restaurants langs de route nodigen uit tot een 
welverdiende pauze. 

 U komt door het Feriengebiet van Uelsen met ook 
het buiten- en binnen zwembad, het openlucht 
museum over de bronstijd en een afwisselend 
glooiend landschap. 

 

QR CODE VOOR DOWNLOADEN GPX:  
Door deze QR code te scannen met uw telefoon, kunt u naar de fietspagina op onze site, waar u ook 
het GPX bestand van deze fietsroute kunt downloaden. Ook deze beschrijving vindt u daar digitaal.  
 
U klikt daarvoor op de betreffende link en daarna op download of opslaan. Het gpx bestand wordt nu 
opgeslagen op uw telefoon. Dit kunt u daarna openen in een hiervoor speciaal bedoelde app zoals bv Komoot of 
Osmand. Zo kunt u op uw telefoon de route met de kaart bekijken en onderweg zien waar u fietst. U kunt met 
apps als Komoot en Osmand zelfs gesproken navigeren. Uiteraard vergt dit enige voorkennis en dient u wel 
te beschikken over de juiste apps. 
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PICKMÄIJERROUTE 21 KM 

Kaart: 

Aandachtspunten bij het rijden van deze 
route: 

 

Na punt 3 op de 
kaart komt u in het 
Feriengebiet van 
Uelsen. Bij het 
zwembad staat 
weer een grijs 
paaltje voor de 
route. Hier links aanhouden voor vervolg 
route. (rechtsaf gaat u naar het Duitse 
startpunt van deze route) 

 

Na punt 4 op de kaart bent u vlakbij het centrum van Uelsen. 

Hiervoor kunt u het beste iets verder fietsen tot u aan de rechter kant een klein 
parkje ziet aan de Friedhofsweg. Hier fietst u over het pad door het park en verlaat u 
de route en bezoekt u Uelsen. Hier is horeca en zijn enkele winkels. Voor koffie en 
gebak adviseren wij u Arends Bäckerei achter de K en K supermarkt. Ook de Aldi, 
Lidl en Combi zijn in Uelsen gevestigd. 

Voor vervolg route gaat u weer door het park naar de Friedhofsweg. 

 


