
ROUTEBESCHRIJVING 
 
VAKANTIEPARK HET TIMMERHOLT 
GAGELMAAT 4, 9431 KT  WESTERBORK 
Telefoon: +31 (0) 593-332641 
 

 
Vanuit het zuiden en westen: 
A 28: Zwolle > richting Groningen tot afslag 31 (Westerbork) 
N 381: richting Emmen tot afslag Westerbork 
 
Vanuit het noorden (Groningen): 
A 28: Groningen > richting Zwolle tot afslag 31 (Westerbork) 
N 381: richting Emmen tot afslag Westerbork 
 
Vanuit het noordwesten (Friesland): 
N 381: Drachten > richting Emmen tot afslag Westerbork 
 
Vervolgens: (De situatie is in 2016 gewijzigd i.v.m. de aanleg van een rondweg) 
Onderaan de afslag gaat u de rotonde driekwart rond en langs een 2e rotonde richting Westerbork.  
Na het bordje ‘Westerbork’ bij de rotonde direct 1e afslag rechts (richting Elp). 
Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor (2e afslag, rondweg richting Elp). 
U rijdt hier Westerbork weer uit. Aan het eind van deze weg gaat u rechtsaf (richting Elp).  
Na 450 meter slaat u linksaf (ANWB-bord); u bereikt Vakantiepark Het Timmerholt na ca. 1,1 km. 
 

Tip voor afslag 30: 
Indien u kiest om afslag 30 te nemen vanaf de A28, dan houdt u vervolgens door Beilen steeds 
de richting Westerbork/Borger aan. In Westerbork aangekomen rechtdoor door het centrum 
rijden en vervolgens na de kerk de tweede straat links (ANWB-bord richting Elp/Borger) inslaan. 
Hierna neemt u direct de eerste weg rechts (bruin bordje Timmerholt) en volgt u de slinger naar 
links en u rijdt vervolgens weer het dorp uit. Buiten het dorp na ca. 1,5 km. linksaf en u bereikt 
Vakantiepark Het Timmerholt na ca. 1,1 km. 
 

Receptie en Parkeren 
De receptie bevindt zich rechts van de weg. Hier is een parkeerplaats voor ‘kort parkeren’.  
Aan de linkerkant van de weg vindt u P1 en P2, waar u de auto voor langere tijd kunt parkeren. 
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