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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door de afwisseling van het
landschap en fietst u, via prachtige verharde en
onverharde fietspaden, door bos en langs uitgestrekte
weilanden en doet u verschillende dorpen aan.
U vangt uw route aan bij de uitrit van de camping
waar u linksaf slaat en na knooppunt (knp) 11 linksaf
slaat de Nije Drintse Wei op.
Aan het einde van de Nije Drintse Wei steekt u, via de
houten brug, de vaart over en slaat u rechtsaf de
Houtwal op richting knooppunt (knp) 39 dat midden in
het centrum van het bedrijvige Bakkeveen staat.
Vanaf knp 39 zet u koers naar knp 12 en rijdt u op de
Weverswal aan de rechterkant van de Bakkefeanster
Feart.
Bij het grote verkeersplein slaat u rechtsaf het
Foarwurk op.
Als u het treft staat er bij het grote verkeersplein een
viskraam, waar u eventueel iets kunt nuttigen.

Hier geniet u van het uitzicht in het bos en van de
prachtige brede zandpaden, die zijn omgeven met
oude bomen.
U passeert knp 41 en u vervolgt uw tocht richting knp
39 en bent u terug in het centrum van Bakkeveen.
In de buurt van dit knooppunt vindt u “Plaza de Kolk”,
waar u behalve heerlijk ijs ook belegde broodjes en
een zak friet kunt bestellen.
Op de Weverswal vindt u eetcafe “De Brink” waar u,
op het buitenterras, goed kunt verpozen en de vele
passanten kunt gadeslaan. Op dit punt in Bakkeveen is
altijd wel iets te beleven.
Vanaf knp 39 volgt u de aanwijzingen naar knp 64,
U passeert de basisschool en hierna ziet u aan uw
rechterhand het “Recreatiecentrum Dundelle”, waar u
een uitkijktoren, een doolhofpark, “Sam’s
pannekoekerij” en TIP (Toeristisch Informatie Punt,
voorheen de VVV) aantreft.

U blijft het Foarwurk volgen en fietst u richting knp 79
en slaat u, vlak voordat u knp 79 heeft bereikt, linksaf
de Skieppedrift op en rijdt u door richting knp 12.

Op het grote parkeerterrein en op het tegenoverliggende grasveld wordt regelmatig op
zaterdagochtend een grote rommelmarkt (500 kramen)
georganiseerd, die als u van rommelmarkten houdt, de
moeite waard is om te bezoeken.

Vanaf knp 12 zet u koers naar knp 10 en bereikt u het
dorpje Frieschepalen, met in het centrum gelegen,
het “Ma Kelli’s muziekcafe”, waar u, als het weer het
toelaat, op het buitenterras wat kunt eten en drinken.

Na knp 64 rijdt u door naar knp 82 en vervolgens naar
knp 11 en bent u weer op “Camping De Drie Provinciën
gearriveerd

Na knp 10 fietst u lekker door naar knp 87.
Bij dit knooppunt staat soms een klein stalletje, waar
gratis spulletjes en plantjes worden aangeboden.
Vanaf knp 87 volgt u de aanwijzingen naar knp 41 en
rijdt u door het dorpje Siegerswoude en hierna verlaat
u de rustige asfaltweg en rijdt u, via mooie fietspad,
“’t Oude Bos” in van het “Landgoed De Slotplaats”.
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Deze route kent afwijkingen van de knooppunten en
zijn hieronder met een * aangegeven en toegelicht.
Hieronder vindt u de route van knooppunt naar
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Na knooppunt (knp) 11 slaat u linksaf de Nije
Drintse Wei op. Aan het einde van de Nije Drintse
Wei steekt u, via de houten brug, de vaart over en
slaat u rechtsaf de Houtwal op

** Vanaf knp 39 zet u koers naar knp 12 en u slaat bij
het grote verkeersplein rechtsaf de het Foarwurk
op.
*** U blijft het Foarwurk volgen en fietst u richting
knp 79 en slaat u, vlak voordat u knp79 heeft
bereikt, linksaf de Skieppedrift op en rijdt u door
richting knp 12

Historische / Culturele, Culinaire en leuke locaties
of achtergrond
Siegerswoude
De eerste vermelding van de plaats dateert uit 1315 als
“Sigerswalde”. In 1579 werd de plaats vermeld als Sigerswolt,
in 1664 als”Sigerswolde”, in 1718 als “Sygerswolde” en in 1887
als “Sijgerswolde”. De naam betekent waarschijnlijk zoveel als
bos/moerasbos van Sieger, een mogelijke leider van eerste
kolonisten van het gebied.
Begin 1960 is er een belangrijke opgraving geweest op de
Merskerheide onder leiding van Piet Houtsma, er is daar
Creswell ontdekt wat sporadisch voorkomt.
Ook komt in het gehele Boorne dal Hamburg cultuur voor en
nader onderzoek zou mogelijk de migratie routes van de
rendieren zelfs kunnen aantonen.
Siegerswoude is ontstaan als een wegdorp op een dekzandrug
langs het Ouddiep. Siegerswoude heeft met de Binnenwei een
gemeenschappelijke bewoningsas met Ureterp.
Langs het Ouddiep lagen hooilanden die 's winters onderliepen,
de Mersken. Door middeleeuwse ontginning van de veengebieden met verbeterde afwatering richting het Ouddiep
oxideerde het hoogveen en klonk het in, met als gevolg dat de
onderliggende, onvruchtbare zandrug meer naar de oppervlakte
kwam.
Landbouw werd daardoor lastig en enkel heide wilde er groeien
tot de komst van kunstmest in de 20e eeuw. De Merskenheide is
nog een restant van deze vroegere, gedegradeerde
landbouwgronden.
Het naar boven komen van de zandrug in een verder inklinkend
landschap maakte Siegerswoude een van de weinige toegangswegen van Drenthe en Groningen naar Friesland.
Vanuit Drenthe liep een route via Allardsoog en Bakkeveen over
de Beakendyk via Siegerswoude, Ureterp en Beetsterzwaag.
Bij Siegerswoude sloot de Groningse route van De Haar hierop
aan. Dit maakte het gebied gedurende de “Tachtigjarige
Oorlog“ ook tot een geschikte locatie voor verdedigingswerken
van de Friese waterlinie: “Breebergerschans“ bij Waskemeer, de
Zwartendijksterschans bij Een-West en de schans
“Frieschepalen“ die net buiten het gelijknamige dorp ligt.

De route verloopt een gedeelte over asfaltwegen, over
onverharde en verharde fietspaden en is bij uitstek
geschikt om met een oost- of noord-oosten wind te
fietsen.

Historische locaties
- “Landgoed De Slotplaats” Bakkeveen

Immers heen is het dan gedeeltelijk wind tegen en op
de terugweg wind mee als het mee zit.

Culinaire locaties
- http://www.deslotplaatsbakkeveen.nl
- http://www.makellysmuziekcafe.nl
- https://www.cafedebrink.nl

Het totaal aantal kilometers van deze route is
circa 24 kilometer.
Route.nl download nummer
U kunt de knooppuntenroute ook downloaden van
Route.nl en offline beschikbaar maken in uw app van
route.nl op uw smartphone of gps apparaat.
Het route.nl nummer is 28 36 337
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