Lekker dichtbij
Streekzomer
Fietsroutes!
Rondje Zuidelijke Wouden
66 km (of 55 km)
Lekker uitwaaien op de fiets deze
zomer en onderweg genieten van het
landschap, de natuur en het heerlijke
lokale, duurzame voedsel van onze Friese
voedselproducenten? De verschillende
Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes
(van 30 tot 80 kilometer) brengen je
langs bloeiende bermen van blauwe
bessen naar romig ijs en van pittige kaas
naar versgebakken brood en net-van-hetland-groenten. Smakelijk fietsen!
Kijk voor meer informatie op
eetbaarfryslan.frl/streekzomer.
Hier kan je ook de route downloaden.

Stuur ons een kaartje!

Geniet je van jouw fietstocht? Van je
bezoekje aan de deelnemers? Van het
heerlijke voedsel? We horen het graag.
Fijn als je er een mooie foto van maakt
en je ons een foto-ansichtkaartje stuurt.
Onder de inzendingen verloten we een
leuke en vooral lekkere prijs.
Je kunt je foto insturen via:
eetbaarfryslan.frl/streekzomer.

Deze route gaat langs:
Bio bij Jansen
Natuurvoedingswinkel
Verlengde
14, 8932 NN
DeSchrans
Goudrenet
Leeuwarden
Hoofdstraat
West 63, 8471 HS
Wolvega
Fruithof de Struikrover
Hoofdweg 193, 8474 CE
Oldeholtpade
Cranberryfarm De Hoeve
IJkenweg 13, 8394 TA
De Hoeve
Zorgboerderij De Stobbepoele
Haerweg 3, 8424 SL
Elsloo
De Kloostertuin
Vallaatweg 8a, 8391 MB
Noordwolde
Mts. H. en H. Langelaan
Markeweg 138, 8398 GS
Blesdijke

Rondje Zuidelijke wouden
1.

Natuurvoedingswinkel
De Goudrenet
Hoofdstraat West 63, 8471 HS
Wolvega

Zorgboerderij
4. De Stobbepoele

De Goudrenet is een natuurvoedingswinkel met een groot assortiment
aan duurzame, biologische en regionale producten. Je kunt er terecht
voor groente, fruit, brood, zuivel, vlees, sappen en wijnen, maar ook voor
verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.

Zuidhorn

Zandhuizen
Rode Dorp

Oldeholtpade
N351

N353

Oosterstreek

Noordwolde

De Hoeve

Print en/of download de route via
eetbaarfryslan.frl/streekzomer

5.
1.

Natuurvoedingswinkel
De Goudrenet

Wolvega

Steggerda

A32

Peperga
De Blesse

Blesdijke
6. Mts. H. en
H. Langelaan

De Kloostertuin
Vinkega

Op een steenworp afstand van Wolvega vind
je deze zelfpluktuin in Oldeholtpade. Op het
terrein - van anderhalve hectare – worden
diverse soorten bessen en ander fruit geteeld
op biologische wijze. Pluk heerlijke aardbeien,
gezonde blauwe bessen of geniet van zelf
geplukte frambozen, bramen en kersen.
Heerlijk om onderweg lekker van te snoepen.

Bekhof
Boekelte

Cranberryfarm
3. De Hoeve

Hoofdweg 193, 8474 CE
Oldeholtpade (achter basisschool de Striepe)

Elsloo

Korte
route

Fruithof de
2. Struikrover

Fruithof de Struikrover

Openingstijden: van half juni t/m half september is de
Fruithof de Struikrover open op woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.
Oldeberkoop

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur en zaterdag van
9.00 – 16.30 uur.

2.

Gerrit’s Hutte

Vanuit deze vogelkijkhut heb je een weidse blik
over de landerijen, rivier en ven. Met een beetje
geluk kun je roofvogels zoals buizerd, havik en
sperwer spotten. Rondom de hut en op het pad
er naar toe heb je kans vele soorten zangvogels
tegen te komen. De hut droeg eerst de naam
Lolkema’s Hutte. De kijkhut was vernoemd
naar de toenmalige eigenaar van de gronden,
de boerenfamilie Lolkema. Op initiatief van de
vogelwacht Oldeholtpade en omstreken is begin
januari 2007 de naam van de hut veranderd naar
Gerrit’s Hutte als eerbetoon aan de overleden
Gerrit de Vries die de hut in 1995 heeft ontworpen
en gemaakt.
Openingstijden: altijd open.

6.

De Bekhofschans

Dit is een historisch punt in de fietstocht. De
Bekhofschans is onderdeel van de Friese
Waterlinie die van Kuinre aan de voormalige
Zuiderzee door de beekdalen van de Linde en de
Tjonger richting Frieschepalen loopt. Deze linie
heeft Friesland in de 17e eeuw verdedigd tegen
aanvallen vanuit het zuiden. De belangrijkste
aanval was in 1672-1673, het jaar dat ook wel
bekend stond als ‘rampjaar’. Toen stond Bommen
Berend, de bisschop van Münster, klaar om op
te rukken naar Leeuwarden om Friesland te
veroveren. De dijken werden doorgestoken, het
water kwam omhoog en de schansen waren de
enige doorgangen richting Leeuwarden. Bommen
Berend verloor en de Friese hoofdstad bleef
beschermd.

3.

Cranberryfarm De Hoeve

Openingstijden: altijd open.

IJkenweg 13, 8394 TA
De Hoeve

Geniet van de rust op de cranberryvelden
van Cranberryfarm De Hoeve. De randen
van de velden zijn ingezaaid met fleurige
bloemenmengsels die aantrekkelijk zijn
voor hommels, bijen en vlinders. Vanaf half
mei tot eind juni staan de velden in bloei en
in september en oktober zijn de cranberry’s
rood gekleurd en oogstrijp. Je kunt bij de
farm terecht voor verse (vanaf oktober) of
ingevroren cranberry’s en voor overheerlijke
cranberryproducten als sap, stroop en jam.
Openingstijden: woensdag en vrijdag van 13.30 –
18.00 uur of op afspraak.

Het Koepelbos

Dit prachtige bos ligt ten zuiden van Oldeberkoop
en is het grootste parkbos in de directe omgeving.
Het is rond het jaar 1825 aangelegd in opdracht van
grietman mr. J. A. Willinge. Tussen 2013 en 2015 is
het bos helemaal opgeknapt door vrijwilligers. Om
het behoud van het bos te waarborgen is het plan
bedacht om de parkbossen rond Oldeberkoop met
elkaar te verbinden middels een kunstroute. Op
verschillende locaties in het koepelbos tref je nu
kunstobjecten aan. Als je liever even wilt zitten om
bij te komen van het fietsen, kun je genieten van de
herten, kippen en geiten in het hertenkamp. Voor
kinderen is er een heuse natuurspeeltuin.
Openingstijden: altijd open.

Kortere route

Als je vanaf de Bekhofschans de
Bekhofweg vervolgt en bij de Boijlerweg
rechts afslaat, sla je punt 4 ‘zorgboerderij De Stobbepoele’ over. De route
wordt hierdoor ongeveer elf km korter.

4.

Zorgboerderij De Stobbepoele
Haerweg 3, 8424 SL
Elsloo

De Stobbepoele is een ideale plek voor fietsers
om even lekker uit te rusten en te genieten
van een kopje koffie of ambachtelijk gemaakt
ijs. In de boerderijwinkel worden biologische
en
authentieke
voedingsproducten
en
cadeauartikelen uit de omgeving verkocht. De
mensen op de zorgboerderij helpen je graag in
de winkel.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00
– 17.00 uur, zaterdag van 10.00 -16.00 uur en op
zondag is het terras geopend.

5.

De Kloostertuin
Vallaatweg 8a, 8391 MB
Noordwolde

De kloostertuin is een kleine biologische
tuinderij waar je verse seizoensgroente kan
kopen zoals radijsjes, tuinbonen, tomaten,
witlof, en diverse kolen. De groente wordt
elke dag vers geoogst en tijdens het telen
worden er geen bestrijdingsmiddelen of
kunstmest gebruikt. Tijdens je bezoek kun
je een wandeling maken over de tuinderij.
De biologische tuinderij bestaat al meer
dan 30 jaar. De naam is afgeleid van het
‘monnikenwerk’ in de tuin. Toen de tuinderij
begon was het een kaal en ruig stuk land.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 18.00
uur en zaterdag van 9.00 – 17.00 uur. Op de website
www.kloostertuinnoordwolde.nl kun je zien welke
groenten verkocht worden.

Spokeplas

Langs de Elsweg ligt de Spokeplas. Dit is
een recreatieplas van Staatsbosbeheer. Deze
natuurorganisatie maakt hier gebruik van inheemse wilde bloemen om de eikenprocessierups in de aanwezige eiken te bestrijden. Deze
wilde bloemen trekken namelijk natuurlijke
vijanden aan van de eikenprocessierups.

Mts. H. en H. Langelaan
Markeweg 138, 8398 GS
Blesdijke

Op de biologische kaasboerderij Langelaan
kom je het mooie runderras ‘de blaarkop’
tegen. Deze koeien zijn zeer geschikt voor
een biologische bedrijfsvoering. Hermien
Langelaan maakt drie keer per week
biologische boerenkaas en deze wordt op de
zaterdagen verkocht in de boerderijwinkel.
Naast de kaas kun je er ook melk, vlees en
eieren krijgen. Een mooie plek om bijzondere
kaas te halen!
Openingstijden: zaterdag van 9.00 – 16.00 uur.

En weer terug
naar het startpunt
natuurvoedingswinkel
De Goudrenet

Langs de Linde

Als je de Markeweg vervolgt en rechts afslaat bij
de Oosterbroekweg fiets je richting de Linde. De
Oosterbroekweg gaat op een gegeven moment
over in de voor auto’s doodlopende Sasweg. Als
fietser kun je gewoon doorfietsen. De Sasweg
leidt je langs de Linde naar de Steenwijkerweg.

Blesbruggeschans

Op je terugweg richting
Wolvega kom je op de
Steenwijkerweg aan je
rechterkant de Blesbruggeschans tegen. Ook dit is
één van de schansen van
de Friese Waterlinie. Deze
schans was in de strijd tegen Bommen Berend belangrijk vanwege de ligging
aan de weg van Steenwijk
naar Wolvega.
Corona: de genoemde openingstijden zijn actueel
in juli maar kunnen veranderen ten gevolge van
wijzigende corona-maatregelen.
Blijf de richtlijnen van het kabinet en het RIVM
opvolgen evenals de coronahuisregels van de
genoemde bedrijven en musea.

Goed bezig!

Je hebt 66 km (of 55 km) gefietst!
Wist je dat op de fiets vakantie vieren in eigen land en kopen van lokaal duurzaam
voedsel een positief effect hebben op jouw ecologische voetafdruk?
Wil je ook weten hoe groot jouw voetafdruk is en wat je kunt doen om jouw voetafdruk
te verkleinen?
Ga naar friesevoetafdruk.nl.

Een initiatief van:

