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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door een afwisselend landschap
van weilanden, vergezichten over de polder en het
prachtige “Blauwe Bos”.
U fietst grotendeels over rustige fietspaden van
knooppunt (knp) naar knooppunt en tijdens het laatste
gedeelte rijdt u van vaart naar straat, zoals in de
beschrijving is aangegeven.
U vangt aan met de route vanaf de uitrit van de camping
en hier slaat u linksaf en rijdt u na knp 11 richting knp 95.
Halverwege de Nije Drintse Wei slaat u linksaf en fietst u
het schelpenfietspad op.
Aan het einde van dit avontuurlijke fietspad slaat u
linksaf het Mandefjild op en rijdt u langs het bedrijf van
de gebroeders Kok, die een flinke steen bijdraagt aan het
verhogen en verzwaren van de afsluitdijk.
U vervolgt uw weg en slaat rechtsaf het “Smidslaantje” in
en aan het einde van deze weg slaat u linksaf de
“Hoofdweg boven” op. U blijft richting kpn 95 fietsen en
na de bocht naar rechts steekt u, via de kleine houten
brug, de vaart over en koerst u af op het dorp Haulerwijk.
Aan het einde van de vaart staat een kunstobject en hier
is een geocach verstopt, die u met uw geocach app kan
opsporen.
U rijdt door naar knp 95 en volgt hierna de aanwijzingen
naar knp 98. U fietst eerst door een rustige woonwijk en
hierna op de weg naar het zwembad. U passeert het
zwembad waarna u op het brede betonnen fietspad
het “Blauwe Bos” in fietst. Als u het treft kunt u aan de
rechterkant herten aantreffen.
U rijdt lekker door naar knp 98 en u geniet van het
uitzicht over de glooiende heidevelden, die afhankelijk
van het seizoen, in bloei staan.
Vanaf knp 98 fietst u naar knp 99 en verlaat u het
“Blauwe Bos”.
Net voordat u bij dit knp aankomt ziet u rechts een
transformatiehuisje. Het is leuk om het ambachtelijke
metselwerk even te bekijken en let u ook eens op de
dakpannen, die van een bijzonder formaat zijn.
Bij knp 99 slaat u linksaf en rijdt u op de Kruisweg door
naar knp 37. Op een gegeven moment slaat u op de
Kruisweg rechtsaf naar knp 37 en rijdt u de historische
oude Schansdijk op. Let u dan even goed op het wegdek.

Het asfalt wordt onderbroken door een bestrating van
straatklinkers en ziet u, als u even afstapt, de vorm van
een galg in het wegdek verwerkt. De uitleg van dit
galgensymbool en de geschiedenis van de Schansdijk staat
op het bordje, dat aan de kant van de weg staat.
Na knp 37 fiets u, via een fonkelnieuw fietspad, richting
knp 8 en bij knp 8 slaat u linksaf de Bovenweg op en
koerst u richting knp 91 en bereikt u het dorp Haule.
Voordat u knp 91 hebt bereikt is de Bovenweg veranderd
in Zwettenweg, die vlak voordat u het dorp in rijdt weer
verandert naar de Dorpsstraat.
U ziet, iets voorbij dit punt, links een paar borden staan
met uitleg over de historie van de omgeving en waarom
het water hier is afgedamd.
Vanaf knp 91 rijdt u door naar knp 76 en blijft u hierna op
de Rolpaal door fietsen totdat u de kruising met Kromme
Elleboog vaart heeft bereikt.
Hier slaat u linksaf de Kromme Elleboog vaart in die u
helemaal uit rijdt.
Aan het einde van de Kromme Elleboog vaart slaat u
linksaf de Norgerweg op. Let erop dat u aan de
rechterzijde van het water komt te rijden.
U blijft op deze weg fietsen totdat u rechts de Dokter
Beumerstraat ziet.
U slaat rechtsaf de Dokter Beumerstraat in en u volgt
deze straat en rijdt u met de weg mee, die een linker
bocht maakt. Na deze bocht slaat u rechtsaf het fietspad
op.
Dit schelpenfietspad rijdt u helemaal af en slaat u aan
het einde linksaf de Scheidingweg op.
U volgt de Scheidingsweg tot aan de grote kruising met de
Leeksterweg / Hoofdweg.
U steekt de weg over en slaat u direct rechtsaf en rijdt u
op het fietspad door tot aan de kruising met de grote
houten bank.
Hier slaat u linksaf en rijdt u via de onverharde weg en
het schelpenfietspad richting knp 11 en bent u weer
aangekomen bij camping “De Drie Provinciën”.
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Na knp 76 rijdt u recht door en slaat u linksaf de
Kromme elleboogvaart in
Aan het einde van de elleboogvaart slaat u linksaf de
Norgerweg in.

Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
of achtergrond
Haule
In 1408 werd Haule vermeld als Die Hauwele en Haaule, in 1520 als
Dumbroeckster haule en in 1622 als Oosterhaule. De plaatsnaam
zou mogelijk verwijzen naar het Friese hafola, dat holle betekent.
Het zou verwijzen naar het feit dat het land waarop het is
ontstaan iets hoger was gelegen dan de omliggende veenlanden.

Omgeving
Aan beide zijden van Haule ligt een natuurgebied. Tussen Haule en
Haulerwijk ligt het Blauwe Bos. Tussen Oosterwolde en Haule ligt
de Haulerpolder.
Onder het dorp valt ook een groot deel van het buurtschap
Koudenburg en een klein deel van Rolpaal, de Haulerpolder.
Koudenburg is een buurtschap in de gemeente Ooststellingwerf, in
de provincie Friesland. Het ligt ten zuiden van Haulerwijk en ten
noordoosten van Haule. Koudenburg is vernoemd naar een
boerderij.

*** Halverwege de Norgerweg slaat u rechtsaf de Dokter
Beumerstraat in en u volgt deze straat tot na de linkse
bocht en hierna slaat u rechtsaf het schelpenfietspad op.

Het buurtschap valt ook formeel onder deze twee dorpen. Het
buurtschap ligt aan zuidkant van de Scheidingsreed aan de rand
van Haulerwijk en omvat de bewoning aan de Tonckensweg, de
Koudmansburg, de Lange Singel, de Verlaatsweg en de Rendijk, tot
aan de buurtschap Rolpaal.

**** Aan het einde van het schelpenfietspad slaat u linksaf de
Scheidingsweg op en fietst u door naar de Hoofdweg.
U steekt de Hoofdweg over en slaat rechtsaf het fietspad
op. U rijdt door totdat u links de grote houten bank ziet
en slaat linksaf richting knp 11.

Rolpaal is een buurtschap
Het buurtschap is vernoemd naar de rolpaal die aan de kruising
staat van de Rolpaal met de Elleboogvaart. Het buurtschap Rolpaal
zelf ligt aan de gelijknamige weg en de Elleboogvaart tot aan waar
de buurtschappen Koudenberg en Elleboog elkaar kruisen.

De route verloopt grotendeels over prachtige
verharde fietspaden en is bij uitstek geschikt om met
een oost of noord- / zuid-oosten wind te fietsen.

Historische locaties
- NVT

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 31
kilometer
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offline beschikbaar maken in uw app van route.nl op uw
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