Fietsroutes vanuit camping
DE DRIE PROVINCIËN
Route 8: Beetsterzwaag (circa 42km)
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Na knp 27 vervolgt u de route richting knp 29.
Halverwege dit gedeelte fietst u op een oude
klinkerweg en hierna slaat u rechtsaf het fietspad op
richting knp 29 en kunt u genieten van de rust die in
het bos heerst. Na het bereiken van knp 29 zet u koers
naar knp 92.

Beknopte beschrijving van de route.

U passeert wederom, links gelegen aan het fietspad,
een schitterend ven. Stap gerust even af en rust even
uit op het bankje dat een prachtig uitzicht biedt over
het ven en het hierin gelegen eiland wat is omringd
met prachtige waterlelies en dotters. Afhankelijk van
het seizoen kunt u op het eiland verschillende
eendennesten waarnemen waarop in alle rust en
bescherming wordt gebroed.

Deze route kenmerkt zich door het afwisselende
karakter dat varieert van locale asfaltwegen en
vergezichten tot prachtige diep in het bos gelegen
geasfalteerde fietspaden en doorkijkjes. U fietst door
dorpen, dichte bossen en heidegebied om uiteindelijk
te arriveren in Beetsterzwaag.
Vanaf startpunt 11 slaat u links af en fiets u via de
Nije Drintse Wei met uitzicht op de Bakkeveenster
duinen naar Bakkeveen. Aan het einde van de Nije
Drintse Wei gaat u rechtdoor over de brug en slaat u
hierna rechtsaf naar Bakkeveen. Hier vindt u
knooppunt (knp) 39 en vervolgt u de tocht richting knp
41.
Zodra u na Bakkeveen de oude klinkerweg bent
overgestoken komt u in het prachtige Bakkenveense
bos en ziet u links een klein ven met hierbij een
sterrenschans. Leuk om even te stoppen en de
toelichting bij de schans te lezen.
Mooi om te constateren dat de provincie Drenthe oude
landschappen en gedeelten hiervan in ere hersteld.
Het mooie verharde fietspad leidt al slingerend en
glooiend naar knp 41 en vervolgens naar knp 33.
Tijdens dit gedeelte komt u halverwege langs de
Freule vijver waar u kunt genieten van het uitzicht
over de vijver met haar prachtige waterlelies en
dotters. Neemt u gerust plaats in het prieel waarin u
zich een voorstelling kunt maken hoe het was om een
Freule te zijn met een eigen bos en Freule vijver.
Terug naar de realiteit en stapt u weer op de fietst en
rijdt u via een verrassend fietspad naar knp 33.
Eenmaal aangekomen bij knp 33 heeft u de keuze om
via het dorp Wijnjewoude (knp 35) en hierna via knp
47, 43 en 45 naar knp 27 te rijden. Deze omweg, via
Wijnjewoude en Klein Groningen, is de moeite waard
maar wel een behoorlijk stukje om.

Na het passeren van dit ven treft u na ca 800 meter
aan de rechter zijde een waterpartij aan.
Deze waterpartij, enigszins verscholen, ligt ongeveer
50 meter van het fietspad. Het bijzondere van deze
locatie is dat u er bomen aantreft met een variëteit
aan paddenstoelen die op verschillende hoogten op de
boomstammen groeien. Een bijzondere creatie van
moeder natuur en de moeite waard om vanaf dichtbij
te bekijken.
Vanaf knp 92 fietst u rustig op een, van de provinciale
weg gescheiden fietspad, via knp 83, naar knp 90.
Tussen knp 92 en 83 ziet u aan de linkerzijde een
ooievaarsnest dat de afgelopen jaren regelmatig door
de ooievaars wordt gebruikt. Wellicht treft u het dat
het nest bewoond is. Als u aankomt bij knp 90 bent u
in Beetsterzwaag gearriveerd en is het de moeite
waard om het dorp te bezoeken. Dit doet u om
gewoon rechtuit de weg te vervolgen.
Er zijn leuke winkels en goede restaurants waar u
eventueel iets kunt gebruiken.
De terugreis naar de camping vangt u aan om vanuit
Beetsterzwaag terug te fietsen naar knp 90 om verder
door te koersen naar knp 69.
Hiervandaan rijdt u via fietspaden naar knp 25 en
hierna naar knp 45. Het laatste gedeelte rijdt u over
een rustige lokale asfaltweg.
Vanaf knp 45 een heel klein stukje richting knp 43
maar u blijft op de Butewei rijden totdat u via
fietstunnel van de N381 bij knp 71 aankomt. Hierna
fietst u lekker door naar knp 33.

Een kortere route is om bij knp 33 rechtdoor te rijden
naar knp 71 en hierna via de fietstunnel onder de
N381 richting knp 27 te fietsen.

Vanaf knp 33 vervolgt u via het beschutte
“ ’t Oude Bosch” uw weg richting knp 41 waarna u
rechts afslaat richting knp 39.

U passeert halverwege dit traject het prachtige
heidegebied “it Schar” en kunt u bij de picknick plaats
genieten van het uitzicht over de heide.

Hierna fietst u dezelfde weg terug langs het water en
slaat u linksaf de Nije Drintse Wei op en rijdt u
richting het eindknp 11 en bent u aangekomen op de
camping “De Drie Provinciën”.
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De knooppunten en eventuele afwijkingen
Deze route wijkt op een aantal punten af van de
aansluitende knooppunten.
Vanaf de start (11) wordt er van uit gegaan dat u naar
knooppunt 39 fietst. Dit is niet volgens de
knooppunten route, echter het is wel de verbinding
vanaf de camping naar meerdere routes.
Dus als er wordt aangegeven dat u start bij knooppunt
11 en vervolgens naar knooppunt 39 moet fietsen dan
betekent dit dat u vanaf de camping via de Nije
Drintse Wei naar het centrum van Bakkeveen fietst.
Hieronder vindt u de route van knooppunt naar
knooppunt met de eventuele afwijkingen en
doorsteken.
Knooppunt
Afstand in KM

-

11
39
41
33
71
27
29
92
90
69
25
45*
71
33
41
39
11

Start
4,8
2,2
3,5
1,0
2,4
2,9
1,8
1,2
4,1
1,7
3,1
1,9
1,2
3,5
2,2
5,2

* Na knooppunt 45 dient een klein stukje richting
knooppunt 43 te rijden maar blijft u rechtdoor de
Butewei helemaal uitrijden totdat u bij de
fietstunnel van de N381 aankomt. U rijdt onder de
N381 door richting knooppunt 71
Deze route is bij uitstek geschikt om met een west of
zuid westen 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
42 kilometer (via Wijnjewoude)

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 1841457

Culturele, Culinaire en leuke locaties
Culture achtergrond
In voorbije eeuwen telde Nederland vermoedelijk
zesduizend of meer grote en kleine buitenplaatsen.
Hiervan resteert nu nog slechts 10%.
In Beetsterzwaag vind u 10 buitenplaatsen
Grofweg zo'n driehonderd jaar geleden begonnen
mensen met een dikke beurs landbouw- en
woestegronden rond Beetsterzwaag aan te kopen om
hier een buitenplaats te stichten. En daar kunt u nu
nog van mee genieten!
De schoonheid van deze bossen zijn een begrip. Weinig
bezoekers hebben er echter een idee van dat zij
genieten van wat ooit als buitenplaats in aangelegd.
In Beetsterzwaag kunt u genieten van culturele,
culinaire en leuke locaties in de vorm van dorp en
streekwinkels.
Culinaire locaties
Het is in Beetsterzwaag heerlijk vertoeven en u heeft
een keuze uit diverse goede restaurants waar u ook
voor een lunch terecht kunt.
Ook is er een goed aanbod van snelle snack locaties.
Het is net wat u wilt. Het is er allemaal. Een leuke
locatie is het restaurant Prinsheerlijck waar historie
en heerlijk eten samenkomen.
De menukaart start met een uiteenzetting van de
historie en geschiedenis van het pand en hun
bewoners, waarna een (h)eerlijk overzicht volgt van
de diverse lunch en diner gerechten. En maakt u zich
niet ongerust u overleeft dit bezoek ondanks het
(omstreden) verleden van de locatie en de bewoners.
Hotel & Restaurant “Het Witte Huis” bij knooppunt 90
is een mooie locatie om lekker te lunchen en bij mooi
weer buiten op het terras te genieten van de mooie
vijver en haar omgeving.
Leuke locaties
Landgoed Olterterp
Lycklamapark
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