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Nivon Fietsroute 

Natuurkampeerterrein De Meenthe 

 

           Rondje Wolvega vanaf camping De Meenthe is een rondrit van 51 km 

 

 

Nivon natuurcamping De Meenthe 

 

In de Friese Wouden, nabij de grens met Drenthe ligt natuurkampeerterrein De 
Meenthe. Het kampeerterrein ligt rond een vijver, het voormalige natuurzwembad. 
Het sanitair bevindt zich in de voormalige, daartoe aangepaste kleedhokjes. Op het 
terrein kunnen veertig tenten, caravans en campers staan. Dit natuurkampeerterrein 
ligt in een prachtig coulisselandschap en vlakbij een aantal mooie Drentse en Friese 
bezienswaardigheden. Nationaal park Drents-Friese Wold en de Weerribben-Wieden 
en de moerassen van de Rottige Meenthe liggen op fietsafstand. Ook kun je over het 
riviertje de Linde heerlijk kanoën of varen in een fluisterbootje door de prachtige 
natuur. 

Meer informatie: Tel:088-0990966                                                                                 

email: meenthe@nivon.nl                                                       

https://nivon.nl/accommodaties/de-meenthe/ 
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Interessante links:  

Het rustieke dorpje Oldeberkoop (uutwiek.nl) 

https://www.hetnationaleparkvandrenthe.nl/ 

Lendevallei, moerasgebied in beekdallandschap | It Fryske Gea 

Nationaal Park Weerribben Wieden - Weerribben Wieden 

(visitweerribbenwieden.com) 

http://imusea.nl › kiekhuus_wolvega 

Oudheidkamer Weststellingwerf - Museum.frl 

Het Nationaal Vlechtmuseum te Noordwolde | Home 
 

 

Routebeschrijving 

Hopelijk heb je een prettig verblijf op De Meenthe. Hieronder vind je de 

routebeschrijving en de kaart. Verlaat De Meenthe in de richting van de Jokweg – sla 

linksaf de Jokweg op. -bij de kruising rechtsaf naar de Hellingstraat. -bij de t-splitsing 

linksaf de Hellingstraat vervolgen die snel overgaat in de Industriestraat. Daar begint 

knoppunt 11(zie kaartje onderaan). 

 

http://www.uutwiek.nl/oldeberkoop.html
https://www.hetnationaleparkvandrenthe.nl/
https://www.itfryskegea.nl/natuurgebied/lendevallei/
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/
https://www.visitweerribbenwieden.com/nationaal-park/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds4_2psLwAhWt8uAKHZ6bA3AQFjABegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fimusea.nl%2Fkiekhuus_wolvega.html&usg=AOvVaw30ohYWQIghuQM9GFxvj4c6
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjds4_2psLwAhWt8uAKHZ6bA3AQFjAJegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.museum.frl%2Fmusea%2Foudheidkamer-weststellingwerf%2F&usg=AOvVaw3Wh5azFaZTZEUu_WBCG14I
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrqrHdp8LwAhUQ8xQKHU8tDn0QFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fvlechtmuseum.nl%2F&usg=AOvVaw13-l6_jkZfkpztAkN0EfCe
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Ben je aangekomen bij fietsknooppunt 11, dan fiets je als volgt: 

- Rij richting knooppunt 26 – via De Hellingstraat kom je op kruispunt 

Schapendrift(rechts) en Jokweg(links) - Sla linksaf de Jokweg op -Je ziet na 

ongeveer 100 meter aan je rechterhand de vlaggen van Natuurkampeerterrein 

De Meenthe. -sla bij nummer 2 rechtsaf de deels verharde weg naar de De 

Meenthe op. Aan het einde links zie je de ingang naar het terrein.  


