
Rondje Heerenveen-Blesdijke

Fietsroute Friesland 3,5 uur 46,3 km

Ben jij benieuwd naar de duurzame adresjes in de buurt van Heerenveen en wil je tegelijkertijd 
allemaal heerlijke producten inslaan? Dan is deze fietsroute geschikt voor jou! Tijdens deze 3,5 
uur durende tocht (zonder pauzes) fiets je langs 3 verschillende aanbieders waar je diverse pro-
ducten kunt kopen.

De route gaat langs Anita’s tuin en de Knoflookboer, Biologische kaasboerderij Langelaan en 
Streekwinkel de Skoaterhoeke. Onderweg kan je al je boodschappen bij elkaar verzamelen. Denk 
aan kaas, fruit, eieren en vlees. Je zult zelfs bloemen, ijs en diverse soorten knoflook tegenko-
men! Daarbij kan je onderweg afstappen om Kasteel Olt Stoutenburght te bewonderen of even 
uitrusten in het natuur- en recreatiegebied De Heide. Kortom: een leuke gevarieerde route voor 
op een mooie zonnige dag!

Anita’s Tuin en De Knoflookboer Streekwinkel De SkoaterhoekeBiologische Kaasboerderij 
Langelaan

Nieuw deze zomer: de Streekzomer recepten. 
Fiets de route, verzamel de lokale ingrediënten voor  
je recept en kook een heerlijke gezonde maaltijd thuis, 
op de camping of in je vakantiehuisje.  
Kijk op eetbaarfryslan.frl/recepten of scan de QR code. 
Eet smakelijk!

https://eetbaarfryslan.frl/recepten/


Rondje Heerenveen-Blesdijke

Fietsroute Friesland 3,5 uur 46,3 km

Recreatiegebied De Heide

Adres
De Dreef
8446 CR Heerenveen

Openingstijden 
24 uur per dag geopend

Anita's Tuin en de Knoflook-

Boer

Adres
Brugslootweg 7
8477 AB Oldeholtwolde

Openingstijden 
zaterdag 09:00-12:00 uur

Start/Finish

1

Kasteel Olt Stoutenburght

Adres
Markeweg 37
8477 AB Oldeholtwolde

A

Biologische Kaasboer-

derij Langelaan

Adres
Markeweg 138
8398 GS Blesdijke

Openingstijden
zaterdag 09:00-16:00 uur

2

dit is een initiatief van:

De GoodFoodClub is een initiatief van de Natuur- 
en Milieufederaties. Het doel is het promoten van 
lokale producten van de duurzame landbouw. 
Met meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en 
klimaat.

Genoten van jouw fietstocht, de natuur en alle 
leuke bezoekjes? Deel je foto met #GoodFood-
Club! En maak kans op een verrassingspakket!
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1

2
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A

Streekwinkel

de Skoaterhoeke

Adres
Schoterweg 7A
8462 TD Rotstergaast

Openingstijden
donderdag t/m zaterdag 
11:00-15:00 uur
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