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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door het landelijk karakter,
de afwisseling van vergezichten, bebossing en
verschillende soorten fietspaden.
Een route die u voert over het fietspad met de
duizend eiken en langs prachtige bloemenvelden in
het natuurgebied “de oude riet”
U vangt aan met de route vanaf knooppunt (knp) 11
die links van de uitrit van de camping is gelegen.
Vanaf dit knp rijdt u richting knooppunt 50 maar let op
u wordt wel in de gaten gehouden door het oog van
het huis nr 14 aan uw linkerzijde.
Bij het bereiken van knp 50 zet u wederom koers naar
het volgende knp 50 en volgt u hierna de bordjes naar
knp 25 en daarna rijdt u door naar knp 3.
Tussen het tweede knp 50 en knp 25 ziet u, als u op de
Bremerweg rijdt, in de bocht, een prachtige boerderij
die goed is onderhouden en zijn originele staat heeft
behouden.
Vanaf knp 3 fiets u lekker het betonnen fietspad op
richting knp 2 en komt u aan bij een waterwerkje in
de Jonkersvaart, wat vroeger een sluis is geweest.
Als u het bruggetje overgaat, ziet u links een met
mozaïek beklede bank staan, met daarbij een bord
met uitleg over de Jonkersvaart, omgeving en haar
historie.
Vanaf knp 2 rijdt u eventjes op het fietspad langs de
Jonkersvaart, maar u slaat al snel linksaf richting
knp 9.
U fietst nu heerlijk op het fietspad met de duizend
eiken. Vooral op een warme dag is dit een aangename
en koele ervaring. Bij knp 9 vindt de Coendersborg,
een prachtig historisch gebouw en rijksmonument.
Na knp 9 koerst u naar knp 22 en ziet u rechts een
mooi gerestaureerd kerkje staan.
Let u ook eens op de humoristische vormgeving van
sommige brievenbussen op dit stuk van de route.
Zodra u de snelweg A7 bent overgestoken ziet u aan
de rechterkant een bord staan met informatie over het
gebied. Het betreft hier vooral informatie over de
Jonkers en de Joffers.

Na knp 22 vervolgt u de weg en kunt u genieten van de
velden met wilde bloemen en van het prachtige
coulissen landschap en rijdt richting knp 18.
Bij dit knooppunt verlaat u de asfaltweg en vervolgt u
uw toch over een prachtig fietspad en voordat u het
dwarsdiep oversteekt ziet u aan de rechterkant van de
weg een granito picknick tafel en daar tegenover een
uitkijkpost voor vogelaars.
Het is de moeite waard om naar boven te klimmen om
te kunnen genieten van het prachtig uitzicht over het
natuurgebied “de oude riet”
Na het dwarsdiep te zijn overgestoken, rijdt u lekker
door naar knp 26 en heeft u Lucaswolde bereikt.
Hierna door naar knp 25, maar let op, kort na knp 26
moet u plotseling rechtsaf een beschut fietspad op.
Na het bereiken van knp 25 fietst u, op de rustige
leidijk, door naar knp 87 en vervolgens naar knp 86.
Hier steekt u de Noordwijkerweg over koerst u over
afwisselende wegen en fietspaden richting knp 82.
U vervolgt uw weg naar knp 80 en ziet u aan de
rechterkant een mooi heidegebied en als u goed kijkt
een klein ven en heeft u knp 80 bereikt en fiets u door
naar knp 78.
Bij dit knooppunt vindt u een restaurant met
buitenterras waar u eventueel wat kunt gebruiken.
Aan de overkant ziet u een recreatieplas met
faciliteiten waar u, als u wilt, een frisse duik kan
nemen.
Vanaf dit knooppunt fietst u naar knp 76 en vervolgens
naar knp 50 en koerst u door naar knp 77. Tussen knp
50 en knp 77 ziet u aan de linkerkant bij Trimunt een
melktap aan waar u direct van de boer verse
producten kunt kopen.
Na knp 77 rijdt u richting knp 83 en vanaf hier fietst u
op een rustig fietspad richting knp 81. Dit knooppunt
ligt in het keurig verzorgde plaatsje De Wilp, waar u
ook een cafe / restaurant aantreft voor eventueel een
drankje of hapje.
Vanaf knp 81 rijdt u door naar knp 79 en vervolgens
naar knp 24 en koerst u door een bosrijke laan richting
knp 82. Hierna fiets u door naar knp 50 en vervolgens
naar knp 11 en bent u weer aangekomen bij camping
“De Drie Provinciën”.
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* Het bord van knp 9 staat aan de verharde weg i.p.v.
bij het onverharde fietspad, waar u vanaf komt.
Als u vanaf het onverharde pad rechtsaf slaat ziet u
het bord staan en iets verderop in de bocht van de
verharde weg ziet u de aanwijzingen naar knp 22
Deze route verloopt grotendeels over prachtige
verharde fietspaden en is bij uitstek geschikt om met
een west of noord westen/oosten wind te fietsen.
Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op
de terugweg wind mee als het mee zit.
Het totaal aantal kilometers van deze route is circa 43
kilometer
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Lucaswolde
Lucaswolde is een streekdorp in de provincie
Groningen. Het dorp ligt in het zuidelijk deel van de
gemeente Westerkwartier. De streek ligt tus-sen het
dorp Marum en Boerakker. Het heeft ongeveer 200
inwoners.
Dit deel van het Westerkwartier bestond uit wildland,
het was in eigendom bij de boeren
van Marum, Niebert en Nuis. Er was wat ver-spreide
bebouwing, welke alleen vanaf Noordwijk bereikbaar
was.
Dat bleef zo tot ver in de negentiende eeuw. Pas
in 1878 werd een zandpad aangelegd naar Boerakker.
Rond 1500 had het dorp een eigen dorpskerk, die
omstreeks 1528 werd overgedaan aan
de dominicanessen van Oosterreide.
De Susteren van Reyde zochten vanwege de
overstromingen in het Dollardgebied een nieuwe
woonplaats en lieten hier een nieuw kloosterbouwen.
De kerk fungeerde sindsdien als kapel van het
klooster. De kloostergebouwen zijn in de Tachtigjarige
Oorlog vernield en de klooster-gemeenschap is
vervolgens opgeheven.
Even ten zuiden van de streek, aan het Dwarsdiep ligt
een natuurgebied in de polder de Oude Riet. Vooral
voor vogelaars is dat een geliefd oord.
Coendersborg
De Coendersborg is een Groninger borg in het dorp
Nuis in de gemeente Westerkwartier. De borg ligt net
als het Steenhuis in Niebert aan een van de oudste
voetpaden van Nederland, het Malijksepad.

Historische locaties
- Coendersborg (Open op zondagmiddag)

-

Culinaire locaties
- Cafe Bos (bij knp 78)
- Eetcafe de Wilp in het dorp De Wilp
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