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Beknopte beschrijving van de route.
Deze route kenmerkt zich door haar variatie. In het
eerste gedeelte van de route fiets u door de prachtige
bossen rondom Bakkeveen waarna u via lange
fietspaden door de Friese weilanden in Drachten
uitkomt. Hier fietst u door een woonwijk waar een
aantal nieuwe huizen volgens moderne architectuur
zijn ontworpen en gebouwd. Via de bossen van
Beetsterzwaag , fietst u op karakteristieke fietspaden
langs vennen terug naar de camping. Het grootste
gedeelte fiets u over verharde fietspaden en rustige
provinciale wegen.
Start
U start de route door bij het verlaten van de camping
linksaf te slaan en na het passeren van (knp) 11 direct
rechts af te slaan en rijdt u richting knp 50. Kijkt u
goed om u heen want u wordt in de gaten gehouden
door het Allardsoog.
Bij knp 50 rijdt u, via knp 82, door richting knp 64.
Na knp 64 fiets u lekker door richting knp 39 en komt u
aan in het dorpje Bakkeveen waar u meestal,
afhankelijk van het weer, mensen op de terrassen
aantreft. Bij knp 39 zet u koers naar knp 41 en na het
oversteken van de Duers-waldmer Wei komt u op een
prachtig fietspad terecht en ziet u aan de linkerkant
een verdedigingswerk dat een aantal jaren geleden
geheel is gerestaureerd.
U fiets nu heerlijk door het bos en bij knp 41 slaat u
linksaf richting knp 33. Halverwege ziet u aan de
rechter kan van het fietspad de Freule vijver en het is
de moeite waard om daar even uit te rusten en te
genieten van het mooie uitzicht over de Freule vijver.
Bij knp 33 rijdt u rechtdoor richting knp 71 waarna u
vervolgens rechtsaf slaat richting knp 19. Let u hier
wel op want knp 19 is wat verdekt aangegeven.
Eenmaal rechts af geslagen fietst u over een
schitterend fietspad en geniet u van de uitgestrekte
Friese weilanden . Na knp 19 zet u via knp 32, koers
richting knp 06 en rijdt u door het dorp Ureterp. Bij
knp 06 staat een heerlijk bank waar u desgewenst kunt
uitrusten.
Vanaf knp 06 vervolgen we onze route richting knp 08
waar u onder de snelweg A7 door fietst. Na knp 08
fietsen we via de rustige provinciale weg naar knp 31
en koersen hierna door naar knp 36. U verlaat nu de
landelijke omgeving en fietst u richting knp 66 en
vervolgens koerst u naar knp 60.

Houdt u tijdens dit gedeelte de bordjes goed in de
gaten want u rijdt in de woonwijk waar u af en toe
naar de andere kant van de weg wordt gestuurd.
Halverwege komt u op een modern vormgegeven brug
“De Slinger” die voorzien is van een leuk uitzichtpunt.
Dit uitzichtpunt biedt een prachtig uitzicht over de
Zuiderhogeweg.
Na het verlaten van dit uitzichtpunt zoeft u lekker
naar beneden maar let op direct aan het einde van de
brug dient u linksaf te slaan richting knp 60. U loopt
het risico deze afslag te missen indien u te snel rijdt.
Eenmaal linksaf geslagen ziet u een aantal huizen die
onder moderne architectuur zijn ontworpen en
gebouwd. Na knp 60 verlaat u Drachten door richting
knp 92 te koersen.
Het stadse wordt nu verruild voor een prachtig uitzicht
over landerijen en koerst u door het Landgoed
Olterterp, een schiterend bosrijk gebied. In het bos
ziet u karakteristieke vergezichten over diverse oude
bosbeken. Direct na het verlaten van het bos en 200
meter voor knp 92 ziet u rechts de prachtige oude
Sint-Hippolytuskerk.
Als u bent aangekomen bij knp 92 heeft u de keuze.
Deze route wordt vervolgd naar knp 29 maar u kunt
overwegen om rechtsaf te slaan en naar
Beetsterzwaag te rijden. U vindt hier allerlei leuke
winkeltjes en het uitstekende restaurant
Prinsheerlijck waar u in de zomer heerlijk in de
achteruin kunt lunchen of dineren. Ondanks de
lugubere historie de moeite waard om eens te
bezoeken.
Indien u wenst kunt u bij Restaurant Het Witte Huis
nabij knp 92 lunchen op het buitenterras met uitzicht
op de prachtige vijver.
Vanaf knp 92 rijdt u door het prachtige bos naar knp
29. Houdt u de omgeving goed in de gaten want rechts
passert u een mooi ven en vervolgens halverwege knp
29 een klein meer met bomen die een bijzondere
paddestoelgroei laat zien. Na knp 29 rijdt u langs een
historisch heideveld naar knp 27.
Vanaf knp 27 fiets u naar knp 45 en slaat u linksaf de
Butewei op. U fietst een klein stukje op de Butewei en
bij de eerste T-kruising slaat u rechtsaf de Tsjerkereed
op. U geniet hier van het prachtige uitzicht over de
velden en rijdt u lekker door tot aan het kruispunt
waar u linksaf slaat de Weinterp op en koerst u af op
knp 35 en bent u gearriveerd in Wijnjewoude. Op de
ronde banken kunt u desgewenst even uitrusten.
Vanaf knp 35 rijdt u over het betonnen fietspad naar
knp 33 en vervolgens via knp 41 en knp 39 terug naar
knp 64. Vanaf knp 64 rijdt u via knp 82 en knp 50 terug
naar knp 11 en fietst u hierna de camping op.
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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.
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Historische / Culturele achtergrond
Olterterp-Sint-Hippolytuskerk.
De kerk is rond 1500 gebouwd, maar waarschijnlijk
later nog weer vergroot.

De toren dateert uit 1744 en kon gerealiseerd worden
mede dankzij een bijdrage van Ayzo van Boelens en
zijn eerste echtgenote Rinske Lycklama à Nijeholt.
Een gedenksteen boven de ingang is hier het tastbare
bewijs van. De familie Boelens bewoonde het
nabijgelegen Huize Olterterp en bezat een groot deel
van de gronden rond Olterterp
Fietsbrug De Slinger
De Slinger is een fietsbrug over de Zuiderhogeweg
vanaf de Overstesingel naar de Eikesingel. Met een
totale lengte van 240 meter is het de grootste
fietsbrug van Noord-Nederland.

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.
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 1837868

De brug is boven een rotonde gebouwd en deze twee
samen zorgen voor een goede doorstroming van het
verkeer.

Culinaire locaties
- Restaurant Prins Heerlijck in Beetsterzwaag
- Hotel & Restaurant Het Witte Huis in Olterterp (knp
92)

Referenties
- Knooppunten kaart Noord Drenthe uitgave 2011
uitgegeven door Recreatieschap Drenthe
- http://nl.wikipedia.org/wiki/
- www.prinsheerlijkck.nl
- http://www.itfryskehiem.nl/
- http://wittehuisolterterp.nl/
- http://www.Route.nl

Leuke locaties
- Freule vijver Boswachterij Bakkeveen
- Landgoed Olterterp
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