
Flinten fietsroute (41,5 km)
Startpunt: Hunebedcentrum Borger
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Je bent nu vlakbij het grootste Hu-
nebed van Nederland, wellicht ben 
je er zelfs al geweest. 
Ga vanaf de parkeerplaats aan de 
Hunebedstraat linksaf en volg dan  
knooppunt 43. We wensen jullie 
een fijne tocht!

Vanuit Borger fiets je richting Drou-

wen. Het landschap is afwisselend 

weids en bosrijk. Onderweg naar 

het dorp Drouwen kom je nabij het 

plaatsje Bronneger vijf hunebedden 

bij elkaar tegen. Eén van de hune-

bedden (de meest westelijke), is mis-

schien wel het meest gefotografeer-

de exemplaar, omdat een eikenboom 

zich in het hunebed genesteld heeft.

Het dorp Drouwen bestaat uit prach-

tige ‘lieflijke’ boerderijen. Ten noor-

den van het dorpje ligt het Drouwe-

nerzand. Honderdvijftig jaar geleden 

was dit een woeste zandverstuiving 

die het dorpje dreigde onder te stui-

ven. Om dit tegen te gaan werden er 

begin 20e eeuw dennenbossen ge-

plant. (Er is overigens een klein stukje 

stuifzand overgebleven). 

De geschiedenis van de Drentse 

boeren komt vaker tot uitdrukking 

op de zogenaamde ‘Flintenroute’. 

In het dorp Borger herinneren in het 

moderne dorpscentrum nog enkele 

boerderijen aan het agrarische verle-

den. Op het restant van de kerkbrink 

heeft de markante middeleeuw-

se kerktoren tussen de nieuwbouw 

stand weten te houden.

De uitgestrekte bossen in de omge-

ving Exloo en Odoorn hebben ook 

zo hun geschiedenis. Aan het begin 

van de 20e eeuw werden werkloze 

veenarbeiders en arme boeren aan 

het werk gezet om deze voormali-

ge heidevelden te ontginnen en met 

bomen te beplanten. Inmiddels ligt 

in de boswachterij Odoorn het scha-

penpark Odoorn, waar honderden 

schapen grazen. In het park probeert 

men door de schapenbegrazing de 

Beleef Drenthe vanaf grote 

hoogtes en beklim de uitkijk-

toren op de heuvel Poolshoog-

te in Boswachterij Odoorn. In 

UNESCO Geopark De Hondsrug 

kun je op expeditie. En wist je 

dat er maar liefst 52 hunebed-

den in Drenthe zijn? De meest 

indrukwekkende exemplaren 

kom je tegen op de Hondsrug 

Hunzevallei. Voor de fascine-

rende historie over de hune-

bedden stap je graag van je 

fiets bij het Hunebedcentrum in 

Borger.

heide terug te krijgen. Vergeet ook 

niet om een stop te maken bij de 

uitkijktoren op de heuvel Pools-

hoogte.

Een heerlijke plek om even uit te 

rusten is de ‘Eppiesbergje’, deze 

grafheuvel uit de steentijd ligt aan 

de weg Odoorn-Valthe. De ge-

schiedenis van deze plek wordt 

ter plaatse op een informatiebord 

uitgebeeld. Vanaf hier beleef je 

een prachtig wijds uitzicht over het 

landschap.

Aan de hoofdstraat in Exloo staat 

een mooie schaapskooi. Elke dag 

trekt de herder met zijn kudde naar 

het heideterrein Molenveld.

Vanuit Exloo leidt de fietstocht 

weer terug naar Borger. Hoge 

zandgronden met esdorpjes, bos-

sen en weidse veenkoloniën: de 

Flintenroute biedt een mooie, 

gevarieerde fietsroute door de 

Hondsrug en Hunzevallei!  



Locaties op deze route:
Hunebedcentrum Hunebedstraat 27, Borger

Hunebed D27 Borger

Mammoetpad Hunebedstraat, Borger

Tourist Info Exloo Hoofdstraat 55 A, Exloo

Keuterboerderij Exloo Schoolstraat 1, Exloo

Dwarshuisboerderij Exloo Hoofdstraat 29, Exloo

Schaapskooi Exloo Hoofdstraat 57, Exloo

Boswachterij Exloo
Hunebed D31 Exloo
Hunebed D36 en D37 Valthe
Hallenhuisboerderij Valthe 1780 Schaapskuilweg 2, Valthe
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