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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door zijn variatie van
verschillende soorten fietspaden. Zo rijdt u lekker op
een glad geasfalteerd pad en zo slaat u af en rijdt u
via een grindpad langs de weilanden. Deze route leidt
u naar de gezellige plaats Peize waar u aangenaam
verrast kunt zijn over hetgeen dit dorp te bieden
heeft.
U start de route door bij het verlaten van de camping
rechtsaf te slaan, de Bakkenveense weg op en rijdt u
richting knooppunt (knp) 68. Al snel verlaat u de
Bakkenveense weg door rechtsaf te slaan naar een
grindpad en fietsend door de weilanden de route
vervolgd.
Aan het einde van dit onverharde pad slaat u linksaf
en rijdt u een klein stukje op een separaat fietspad
naast de N979. U vervolg de route richting knp 68 door
de N979 over te steken waarna u op de Schansweg
rijdt.
Halverwege de Schansweg ziet u links de
Zwartendijkster-schans liggen. De schans is
oorspronkelijke gebouwd in 1563 en maakte deel uit
van de Friese waterlinie en is de moeite waard om
even te bezoeken en de historie ervan te ontdekken. U
vervolgt de weg richting knp 68 en eenmaal links
afgeslagen fietst u over een rustige asfaltweg richting
Amerika en bereikt u knp 68
Hier aangekomen slaat u rechtsaf het rustieke bospad
op en fiets richting knp 65. Aan het einde van dit
beschutte fietspad heeft u knp 65 bereikt en rijdt u
over een stokoude klinkerweg richting knp 70. U
passeert knp 70 en koerst naar knp 71 en komt u door
het dorpje Steenbergen.
Bij knp 71 kunt u, als u dit wilt, aan de linkerkant van
de weg een hunebed bekijken en hierna slaat u
rechtsaf het karakteristieke fietspad op richting knp
72. Tijdens dit afwisselende gedeelte komt u een
Alpaca boerderij tegen waar de dieren los in de wei
rondlopen.
U fietst door richting knp 72 en hierna rijdt u richting
knp 73.
Vanaf dit punt fietst u over rustige geasfalteerde
wegen door een groene omgeving richting knp 24 en
rijdt u richting richting knp 37 en daarna naar knp 29.
Vanaf hier rijdt u via de fietstunnel richting knp 35 het
dorpje Peize in.

Aan de rechterkant ziet u een nieuwbouwwijk waarin
een aantal fraai ontworpen woonhuizen zijn
gerealiseerd. Via de oude klinkerweg, waar als u goed
luistert de klinkers nog kunt horen rammelen als u er
overheen rijdt vervolgt u de route richting knp 35. Bij
binnenkomst van het dorp ziet u aan uw rechterhand
de molen van Peize, de Paiser Meul.
In deze molen wordt ambachtelijk brood verkocht en
kunt u er diverse soorten meel kopen om uw eigen
broodje te bakken. Vooral op zaterdag is er een
uitgebreid assortiment brood, heerlijke kruidkoeken,
diverse taartjes en kunt u de draaiende molen gratis
bezichtigen.
Aan de overkant van de molen treft u restaurant De
Peizer Hopbel aan waar u indien gewenst even kunt
uitrusten en kunt genieten van de culinaire
hoogstandjes of van een heerlijk glas wijn.
Vanaf knp 35 begint u met de terugreis en volgt u de
route richting knp 29 en komt u na de fietstunnel bij
knp 29 en fietst u door naar knp 37. Ondanks dat u dit
stukje van de route ook op de heenweg hebt gefietst
geniet u van een ander en afwisselend uitzicht. Vanaf
knp 37 rijdt u richting knp 24.
Bij dit knp fietst u lekker door richting knp 73. Kort na
knp 24 ziet uit aan uw linkerhand een uitkijktoren die
u kunt beklimmen en hierna van het prachtige
glooiende landschap kunt genieten.
Na de uitkijktoren fietst u door richting knp 34 over
het door oude boom-kruinen overdekte fietspad langs
het prachtige landgoed het Mensinge Bosch. U kunt er
als u dat wilt even pauzeren en een kopje thee of een
andere versnapering nuttigen. Vanaf knp 34 volgt u de
weg richting knp 35 en zet u hierna koers naar knp 75.
Let goed op de bordjes want sommige hangen wat
hoger dan gebruikelijk.
Als u door het plaatsje Roden rijdt ziet u op een
gegeven moment aan uw linker hand een kerkje en let
u dan eens op de bijzondere dakpannen die voor deze
kerk zijn gebruikt. U vervolgt uw weg richting knp 75
en eenmaal hier aangekomen fietst u nog een klein
stukje rechtdoor en slaat u vervolgens rechtsaf de
Hullenweg op.
Deze weg fietst u helemaal uit totdat u bij de T
kruising met de Esweg komt. U slaat rechtsaf en
hierna koerst u lekker door naar knp 51. Vanaf dit knp
fietst u over een afwisselend fietspad dwars door de
prachtige weilanden naar knp 59.
Let u wel op want sommige gedeelten van het fietspad
zijn smal en hangen de takken van de struiken flink
over het fietspad. Eenmaal weer op de asfaltweg
aangekomen rijdt u nog een klein stukje door en
bereikt u knp 59.
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U rijdt nog even rechtdoor en bereikt u knp 66 en hierna
slaat u rechtsaf de Commissieweg op en fietst u richting knp
57. U passeert aan uw rechterhand een vliegveld dat wordt
gebruikt voor modelvliegtuigen. Als u het treft kunt u
helikopters en/of kleine 1 of tweedekkers zien vliegen. Even
stoppen en een praatje maken met deze modelvliegers kan
altijd.
Na knp 57 rijdt u naar knp 55 waar u even op het bankje
kunt uitrusten. Vanaf dit knooppunt fietst u door naar knp
50. Halverwege treft u aan uw rechterhand de aardbeienkwekerij van de familie Poelman aan. Behalve heerlijke
aardbeien kunt u hier ook verschillende streekproducten
kopen. Een aanrader als u van aardbeien houdt. Sinds 2016
worden er ook asperges geteeld en te koop aangeboden die
we van harte kunnen aanbevelen. Vanaf knp 50 rijdt u door
naar knp 11 waarna u rechtsaf slaat en weer op de camping
bent aangekomen.
De knooppunten en eventuele afwijkingen
Deze route kent een afwijking van de aaneengesloten
knooppunten. Hieronder vindt u de route van knooppunt
naar knooppunt met de eventuele afwijkingen en
doorsteken.
Knooppunt
Afstand in KM
11
Start
65
6,5
70
1,4
71
1,1
72
3,1
73
1,9
24
1,0
37
1,0
29
1,7
35
1,4
29
1,4
37
1,7
24
1,0
73
1,0
34
1,6
35
0,2
75*
2,7
51
4,1
59
0,1
66
0,2
57
1,2
55
1,7
50
2,7
11
0,5
* Na knooppunt 75 fietst u een klein stukje rechtdoor
totdat u aan uw rechterhand de Hullenweg ziet
U slaat vervolgens rechtsaf de Hullen weg op die u
helemaal tot aan de T kruising met de Esweg dient uit
te rijden. U slaat rechtsaf de Esweg op richting
knp 51 en vanaf dit knooppunt koerst u naar knp 59
Download versie
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 1837255
Deze route is bij uitstek geschikt om met een noord of noord
oosten wind te fietsen. Immers heen is het dan gedeeltelijk
wind tegen en op de terugweg wind mee als het mee zit.

Historische / Culturele achtergrond
Vroeger was het een typisch Drents boerendorp met
voornamelijk gemengde bedrijven.
In de zestiende en zeventiende eeuw stond het dorp
bekend om de uitgebreide teelt van hop, vooral
gebruikt voor de bierbereiding in de stad Groningen.
De Hopbel was het beeldmerk in het gemeentewapen.
De naam hop komt thans nog veel voor in allerlei
naamgevingen zoals Hoppekampweg, vereniging De
Hopruiters, bejaardencentrum De Hoprank en
weekblad de Hopbel. Ter lering en vermaak is door
een groep vrijwilligers een aantal zogenaamde
Hopkuilen ingericht. Dit 'levend museum' is gelegen
aan het fietspad uitkomend op de Hoppekampweg en
toont de klassieke Hopteelt.
Om een beeld te geven van de omvang van de
hopteelt in Peize en omliggende dorpen: uit
grondschattingsregisters van 1650 blijkt dat 54% van
alle hopteelt in Noord Drenthe plaatsvond in Peize.
Iedere landbouwer in Peize nam deel aan de hopteelt,
vier van hen deden niets anders. Het gemiddeld aantal
"hopkuilen" per teler bedroeg 1043. (Een hop kuil is
een omwald perkje ter grootte van een vierkante
meter waarbinnen een aantal hopplanten tegen hoge
palen of staken omhoog groeit.) In de eerste helft van
de negentiende eeuw blijkt de hopteelt vrijwel
volledig te zijn verdwenen.
Culinaire locaties
- Restaurant “De Peizer Hopbel
Leuke locaties
- Het Oude Stadhuis
- Hoptuin
- Middeleeuwse kerk, een bouwwerk uit de 13e eeuw;
in deze kerk een orgel uit de 17e/18e eeuw,
gebouwd door A. Verbeeck, Arp Schnitger en
Albertus Antoni Hinsz.
- Het orgel is in 1862 door P. van Oeckelen van de
Pepergasthuiskerk in Groningen overgeplaatst naar
Peize
- De windmolen, soms Paiser Meul genoemd, nog
regelmatig in gebruik voor het malen van graan,
daterend uit het einde van de 19e eeuw en voorzien
van een zelfzwichtend mechanisme. Ten oosten van
het dorp staat een gerestaureerde Amerikaanse
windmotor
- Ten noorden van het dorp, onder de rook van de stad
Groningen ligt het natuurgebied de Peizer- en
Eelder-maden
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