Tweedaagse fietsroute rond Nivon-natuurvriendenhuis Allardsoog
Route 1 gaat langs de voormalige koloniën van Weldadigheid in Veenhuizen waar landlopers, armen,
maar ook criminelen naar toe werden gestuurd om te leven en te werken op het land. Nu is daar het
Gevangenismuseum, enkele jaren geleden uitgeroepen tot het beste museum van Nederland. Ook door
het uitgestrekte Fochteloërveen is het prachtig fietsen.
Route 2 gaat over het hoogveen langs kanalen waar vroeger platbodems turf vervoerden. Bovendien
waren de kanalen nodig om water vanaf de Hondsrug af te voeren naar het IJsselmeer en de
Waddenzee.
Natuurvriendenhuis Allardsoog ligt op de grens van de drie noordelijke provincies, aan de rand van de
Friese Wouden, de Drentse venen en het Groninger landschap. Een heerlijke streek om te fietsen.
Vrijwilligers van het huis hebben twee fietsroutes uitgestippeld langs de mooiste gebieden in de
omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van fietsknooppunten. Op stap gaan met de alleen de
hieronder genoemde nummers van de knooppunten volstaat al. Onderweg wijzen pijlen met nummers
u steeds naar het eerstvolgende fietsknooppunt.
Allardsoog is een perfecte uitvalsbasis en een betaalbare logeermogelijkheid. Het huis verhuurt ook
fietsen. Bij aankomst krijgen de verblijfsgasten een kopje thee of koffie aangeboden. Er is een
informatiepagina over Allardsoog.
Het reserveren van één of meerdere overnachtingen kan via allardsoog@nivon.nl of tel. 088-0990971 of
als u binnen 8 dagen wilt reserveren het huis 0880990951.

Route 1: Veenkoloniёn (52 km)
Allardsoog – 11 – 95 – 98 – 91 – 76 – 78 – 63 – 64 – 62 – 58 – 56 – 91 – 98 – 95 –
11 – Allardsoog
Toelichting:
S. We starten onze route vanaf het Natuurvriendenhuis. We slaan linksaf.
11. Bij het restaurant ‘De Drie Provinciёn’ rechtsaf ‘De Nije Drintse Wei’ naar knooppunt 95.
95. Haulerwijk, Na het Smidslaantje gaat u linksaf langs de vaart, het eerste bruggettje over verder
richting Haulerwijk, voor Haulerwijk afslaan richting zwembad en het Blauwe Bos knooppunt 98.
91. Haule, richting 76
76. Rolpaal, De rolpaal staat rechts van de weg. Deze paal diende vroeger om de vaartuigen de bocht in
het kanaal om te trekken.
78. Veenhuizen, U komt hier langs het Gevangenismuseum, ook vind u er een theetuin, bierbrouwerij en
glasblazerij. Let u ook eens op de spreuken op de gevels van de diverse huizen.
63. Bij dit punt gaat u rechting het Fochteloër veen, u volgt dit fietspad tot knooppunt 64.
64. Bij dit knooppunt vind u ook een vogelkijkhut. Ook staat er een mobiele verkooppunt voor koffie,
thee en ander versnappelingen.
62. Hier gaat u het fietspad op richting Fochteloo
58. Weeperpolder
56. Jardinga (Oosterwolde)
91. Haule
98. Blauwe Bos
99. Door het blauwe bos richting Waskemeer

97. De Bult
en dan terug naar knooppunt 11. Nvh Allardsoog.

Route 2: Duurswouderheide (48 km)
Allardsoog  11 – 95 – 98 – 99 –97 – 35 – 33 –41 – 39 – 11Allardsoog
Toelichting:
S. De route start vanaf de voorzijde van het Natuurvriendenhuis. Sla daar linksaf.
11. Bij het restaurant ‘De Drie Provinciёn’ rechtsaf naar de ‘De Nije Drintse Wei’, naar knooppunt 95.
Na het Smidslaantje linksaf langs de vaart, het eerste bruggetje over en verder richting Haulerwijk, vóór
Haulerwijk afslaan richting zwembad en het Blauwe Bos knooppunt 98.
99. Door het blauwe bos richting Waskemeer
97. De Bult naar knooppunt 35 over de Duurswouderheide richting Wijnjewoude.
35. Finne Wijnjewoude
33. Door het bos naar knooppunt 41 bij Bakkeveen.
39. Bakkeveen. In deze plaats bevindt zich een uitkijktoren, zwembad, en een theetuin met 3 doolhoven.
De Slotplaats - eigendom van Natuurmonumenten – is te bezoeken .
Tot slot terug naar knooppunt 11 en Natuurvriendenhuis Allardsoog.
Let op! Langs deze route is er weinig horeca, pas bij Bakkeveen is er weer een drinkgelegenheid.

