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Welkom in De Uutwiek en in Oldeberkoop
Stichting Passantenhaven Oldeberkoop heet u van harte welkom in De Uutwiek. In de
haven zijn de volgende voorzieningen aanwezig: aanlegplaatsen met verlichting en
walstroom, een pomp voor vuilwater en bilgewater, een tappunt voor drinkwater,
aanrechtbladen met spoelbakken, toiletten, een stortplaats voor chemische toiletten,
badkamers met wastafels en douches (met warm water), een wasmachine en wasdroger,
vuilcontainers en picknicktafels.
Boten met een doorvaarthoogte tot 1.80 meter, zoals sloepen, kunnen ook bij de
aanlegplaatsen langs de Heerenveenseweg ten zuiden van het bruggetje over de
Prinsenwijk worden aangemeerd. Bij die aanlegplaatsen is wel verlichting aanwezig, maar
geen walstroom.
De witte Uutwiek-fietsen mogen gratis worden gebruikt door varende bezoekers van De
Uutwiek. In de vitrinekast aan het havengebouw vindt u een kaart van Oldeberkoop, het
havenmeesterrooster, het havenreglement, de tarieven en belangrijke telefoonnummers.
De havenmeester komt meestal tussen 18.00 en 19.00 uur om het liggeld te innen.
Informatie over activiteiten in Oldeberkoop en omgeving vindt u op het prikbord in de
wasruimte.

Route naar het dorp
Wandelroute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
Linksaf, langs de Heerenveenseweg. Bij driesprong Molenhoek rechtdoor.
Bij kruising linksaf: Willinge Prinsstraat. Aan uw rechterhand ziet u Hotel
Restaurant Lunia, toeristisch informatiepunt.
In de bocht naar rechts ziet u aan uw linkerhand het oude pand van Bank
Bercoop. In dat pand is nu de Stellingwarver Schrieversronte gevestigd.
Na de bocht ziet u links het prachtige pand Vredewoud.
De daarnaast gelegen Bonifatiuskerk is zeker een bezoekje waard.
Na de Bonifatiuskerk komt u op een driesprong, bij geit Snoesje. Tegenover de
driesprong ziet u Installatiebedrijf De Jong, toeristisch informatiepunt.

Fietsroute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
Steek de Heerenveenseweg over en ga naar het fietspad.
Bij het fietspad linksaf, het fietspad op.
Bij het einde van het fietspad rechtsaf: Molenhoek.
Bij de T-splitsing linksaf: Molenhoek.
Bij Hotel Restaurant Lunia, toeristisch informatiepunt, rechtdoor: steek de
Heerenveenseweg over.
U komt op de Willinge Prinsstraat. Ga verder bij punt 4 van de wandelroute.

Winkels en horeca
In Oldeberkoop kunt u bij bakkerij Verloop, slagerij Huft en supermarkt Attent alle
dagelijkse boodschappen doen. Er zijn ook andere leuke winkeltjes, zoals bijvoorbeeld
Rosa Rugosa, Solstice, Et Kenon en de winkeltjes in het havenkwartier. Gasflessen zijn te
koop bij Installatiebedrijf De Jong. Garagebedrijf Kromkamp kan u misschien helpen bij

Informatieset, pagina 2

een motorstoring. Voor mobiele telefoons en diverse verwante artikelen kunt u terecht bij
GSM Trend. Kaasboerderij De Stelp, gevestigd buiten het dorp op Wolvegasterweg 49,
maakt veel verschillende kazen. Daar zijn ook andere verse ambachtelijke produkten te
koop. Een geldautomaat vindt u in supermarkt Attent. Gedurende de openingstijden kunt
u daar geld halen. Net buiten het dorp bevindt zich een tankstation. In Oldeberkoop vindt
u ook een kapsalon, een beautysalon en Voeten-centrum Fijner Lopen.
Er zijn in Oldeberkoop diverse gezellige horecagelegenheden: Hotel Restaurant Lunia,
Gasterij Hof van Oldeberkoop, Wegrestaurant/Snackbar/Toscane piccolo ’t Koepelbosch,
Café Restaurant Theater Le Brocope, Pannenkoekboerderij ’t Koepelbos, Café De Bokke
en Snackbar Menno’s.

Toeristische informatiepunten
In Oldeberkoop bevinden zich twee toeristische informatiepunten. U kunt daar allerlei
toeristisch informatiemateriaal verkrijgen, zoals bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes in
Oldeberkoop en omgeving en de kaart van het fietsroutenetwerk in Zuidoost-Friesland.
De toeristische informatiepunten vindt u bij Installatiebedrijf De Jong, Wolvegasterweg 1
en Hotel Restaurant Lunia, Molenhoek 2. Als u van plan bent Oldeberkoop en omgeving
te verkennen is het zinvol eerst even een toeristisch informatiepunt te bezoeken.

Bezienswaardigheden
Oldeberkoop, het oudste dorp in de regio, is een dorp met allure. De historische kern van
het dorp is beschermd dorpsgezicht en staat op de rijksmonumentenlijst. De dorpskern,
met als middelpunt de Bonifatiuskerk, moet u beslist bekijken. De oudste delen van de
Bonifatiuskerk stammen uit de 12e eeuw. In de kerk staat een zandstenen doopvont uit
de 14e eeuw. De ringmuur rond de kerk is in 2012 gerestaureerd, waarbij ook een oud
poortgebouw is gereconstrueerd. In de kerk is een boekje met een beschrijving van de
kerk en zijn geschiedenis te verkrijgen.
Aan de oude gebouwen in het dorp, en de sfeer die daarvan uitgaat, is te merken dat
Oldeberkoop haar rustieke karakter heeft weten te behouden. Kunsthistoricus Peter
Karstkarel heeft in het boekje ’Architectuur-route’ 29 bijzondere locaties in Oldeberkoop
beschreven. De in dat boekje opgenomen wandelroute voert u langs die locaties. Het
boekje is te verkrijgen bij de toeristische informatiepunten.
Ook de Bekhofschans en het daar gevonden kanon zijn van historische betekenis. De
Bekhofschans, ten zuidoosten van Oldeberkoop, maakte tijdens de in 1672 uitgebroken
oorlog deel uit van de Friese Waterlinie. De schans was echter niet bestand tegen de
Munsterse troepen. Op 25 augustus 1673 werd de schans veroverd door de troepen van
Bellerose. Oldeberkoop is daarna door die troepen geplunderd. In 2007 zijn de resten
van deze schans ontdaan van begroeiing en zijn de contouren door middel van palen
weer zichtbaar gemaakt. Op de Bekhofschans is op 13 oktober 1979 een kanon
gevonden. Sinds 15 augustus 1981 staat dat kanon bij de ingang van het dorp. De
nagebouwde affuit is goedgekeurd door het wapenmuseum in Delft.
Andere bezienswaardigheden zijn:
•
•

De kunstruimte van Peter Hiemstra, een bekend beeldend
Oosterwoldseweg 17. T: (0516) 45 18 61. Na telefonische
Galerie/winkel Hawar legt zich toe op het verven en vilten
Oosterwoldseweg 33. T: (0516) 45 10 20. Na telefonische

kunstenaar.
afspraak.
van textiele stoffen.
afspraak.
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•
•

Mettina Westerhof heeft sedert 2009 haar Atelier Hobbycats: Wolvegasterweg 41
in Oldeberkoop. T: (0516) 45 21 64.
Het Hertenkamp ligt iets ten zuiden van het dorp, langs de N351 (Oosterwolde –
Wolvega), naast wegrestaurant ’t Koepelbosch. Erg leuk voor kinderen.

Dorpsgids
Wilt u kennismaken met het prachtige en historische dorp Oldeberkoop? Dat kan, want
het is mogelijk om onder leiding van een dorpsgids een dorpswandeling of een fietstocht
in de omgeving te maken. Wandelend neemt de gids u mee langs de kenmerkende
gebouwen in het beschermd dorpsgezicht en vertelt u daarbij allerlei bijzonderheden.
Ook in de directe omgeving van Oldeberkoop is veel te zien. Tijdens een fietstocht van
ongeveer 10 kilometer laat de gids u kennismaken met de mooiste plekjes rondom het
dorp.
Een dorpswandeling of een fietstocht onder leiding van een dorpsgids kost € 25. De
groep moet uit minstens 5 personen bestaan. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich
aanmelden via het contactformulier op www.oldeberkoop.nl of (telefonisch) bij Hotel
Restaurant Lunia, Molenhoek 2, telefoon: (0516) 45 25 55.

Parkbossen
In Oldeberkoop vindt u twee mooie, in de Engelse landschapsstijl aangelegde
parkbossen: het Koepelbos en het Molenbos.
Het Koepelbos is rond 1825 aangelegd in opdracht van Grietman mr. J.A. Willinge. In het
oude deel van het bos vindt u onder meer een grote vijver, eilandjes, bruggetjes,
kronkelende paden en een speelweide. Het aangrenzende deel van het bos is in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw aangeplant. Tussen de jongere bomen zijn
restanten van oude houtwallen zichtbaar. Vanaf de bosrand ziet u de Barten: de
bloemrijke hooilanden langs de Linde. Ook de Amerikaanse windmotor is vanaf de
bosrand te zien. In 2013-2014 is het Koepelbos behoorlijk opgeknapt, met als doel het
oorspronkelijke ontwerp (van L.P. Roodbaard?) weer te laten herleven. Daarbij zijn onder
meer oude zichtlijnen, open ruimtes en een mooi wandelpad langs een beek hersteld. Er
zijn twee wandelroutes: een met witte paaltjes gemarkeerde route van twee kilometer en
een met gele paaltjes gemarkeerde route van vijf kilometer. Bij het Koepelbos bevindt
zich een drukbezocht hertenkamp met een leuke geitenwei. Kinderen kunnen zich er
prima vermaken. Koepelbos en hertenkamp liggen iets ten zuiden van Oldeberkoop, bij
de kruising van de N351 met de N353.
Het Molenbos is tussen 1820 en 1830 aangelegd, ook in opdracht van J.A. Willinge. In die
tijd werd de Engelse landschapsstijl toegepast door onder andere Lucas Roodbaard. Er
zijn mooie paden en waterpartijen. Het Molenbos bevindt zich aan de noordwestkant van
Oldeberkoop, op een steenworp afstand van passantenhaven De Uutwiek.

Natuurgebieden
In de nabije omgeving van Oldeberkoop liggen vier natuurgebieden: Delleboersterheide
en Catspoele, Diakonievene, Kiekenberg en Stuttebosch.
Delleboersterheide en Catspoele
Langs de Tjonger liggen de Delleboersterheide en de Catspoele, die samen een 195
hectare groot terrein vormen met een zeer gevarieerd karakter. De Delleboersterheide
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bestaat uit een golvend dekzandlandschap met kommen waarin zich veen heeft gevormd.
Een groot deel is open heideterrein met veenputten, dat omringd is door bos. De Hoorn
geeft een beeld van de rivierduintjes zoals die vroeger langs de Tjonger lagen. De
Catspoele, gelegen tussen de Delleboersterheide en de Diakonievene, is een prachtig ven
met helder water, omgeven door heide en omringd met bomen. De Catspoele behoort tot
één van de soortenrijkste libellenvennen van Nederland: bijna 40 van de 71 in Nederland
voorkomende libellensoorten planten zich hier voort. In 2005 is in de Catspoele een
populatie ontdekt van de in Nederland uitgestorven Oostelijke witsnuitlibel. De Catspoele
is daarom voor Nederlandse begrippen uniek en zeer waardevol. Om natuurliefhebbers
en -fotografen de gelegenheid te geven de bijzondere diersoorten te bekijken en te
fotograferen, is een libellenvlonder geplaatst. De Catspoele en de Delleboersterheide
liggen ten oosten van Oldeberkoop.
Diakonievene
De Diakonievene, een in de buurt van Nijeberkoop gelegen natuurgebied ter grootte van
44 hectare, bestaat uit een aantal landschappelijk mooi gelegen plassen die met elkaar in
verbinding staan. De naam herinnert aan de tijd waarin de Diaconie van Nijeberkoop
voor de armen zorgde en hier turf voor hen won. De huidige plassen zijn restanten van
die vervening in een grote pingo-ruïne. De omgeving is hier en daar enigszins heuvelachtig door de omringende beboste stuifwal. De Diakonievene grenst aan de Catspoele.
Wandelroutes Delleboersterheide, Catspoele en Diakonievene
De Delleboersterheide, Catspoele en Diakonievene vormen samen een groot en mooi
natuurgebied. Er zijn drie gemarkeerde wandelroutes. De groene wandelroute (1 km)
gaat door de Diakonievene. De blauwe wandelroute (3 km) voert u over de Delleboersterheide. De rode route (12 km) is een echte aanrader: deze route gaat over de
Delleboersterheide en de Hoorn, langs de Tjonger, door de Diakonievene en langs de
Catspoele.
Kiekenberg
De Kiekenberg ligt ten noordwesten van Oldeberkoop, aan de overkant van de Tjonger.
De Tjonger was vroeger een natuurlijke grens. Vanaf twee langs de Tjonger gelegen
stuifduinen, de Kiekenbergen, kon men de doorwaadbare plaatsen goed in de gaten
houden. Van oudsher zijn er op de Kiekenberg heidevelden, houtwallen en roggeakkertjes geweest. Er zijn Romeinse munten gevonden, potscherven uit de 9e eeuw en
enkele graven. Bij een in 1942 uitgevoerd archeologisch onderzoek zijn resten gevonden
van een kapelletje uit de 12e of 13e eeuw. Er is een gemarkeerde rondwandeling van
ongeveer zeven kilometer.
Stuttebos
Ten zuidoosten van Oldeberkoop ligt, bij het beekdal van de Linde, het Stuttebos. Tot de
Linde in 1922 werd rechtgetrokken kronkelde het riviertje door het dal. Bij het Stuttebos
is een oude meander weer hersteld. Op het eerste gezicht is het Stuttebos een gewoon
bos met loofbomen, naaldbomen, oude bomen en jonge aanplant. Maar het
blauwgrasland, genoemd naar de vele zeggesoorten die in dit vochtige gebied groeien, is
echt bijzonder. Dankzij het regenwater dat door de keileem niet in de bodem kan wegzakken, komen hier nog zonnedauw, moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan, twee soorten
kartelblad en orchideeën voor. In het bos bedekken varens in allerlei soorten de bodem.
De das, het ree, vele vogelsoorten, vlinders en libellen bevolken het Stuttebos.
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Wandelen en fietsen
In Oldeberkoop en omgeving kunt u prachtige wandelingen en fietstochten maken. U
kunt bij de toeristisch informatiepunten diverse wandel- en fietsroutes verkrijgen. Om
het u gemakkelijk te maken, hebben we ook enkele leuke wandel- en fietsroutes
beschreven die u vanuit de haven kunt maken.

Wandeling / fietstocht Bekhofschans
Vanuit de haven maakt u een wandeling of een fietstocht langs de Bekhofschans. U komt
ook langs het Koepelbos. In het Koepelbos zijn 2 gemarkeerde wandelingen uitgezet: een
route van 1 kilometer en een route van 3 kilometer. U kunt daar dus een leuke
rondwandeling maken. Bij het bos ligt, naast het wegrestaurant, het hertenkamp. Na het
Koepelbos gaat u langs het riviertje de Linde naar de Bekhofschans. In het nabijgelegen
Stuttebos kunt u ook een wandeling maken. De route is in totaal circa 9 kilometer lang
en duurt ongeveer 2½ uur (exclusief eventuele wandelingen in het Koepelbos en het
Stuttebos).
Wandelen en fietsen combineren:
De route is ook geschikt voor fietsers. U kunt dus wandelen en fietsen combineren. U
fietst naar het Koepelbos en u maakt daar een wandeling. Vervolgens fietst u naar de
Bekhofschans en u maakt een wandeling in het Stuttebos. Daarna fietst u weer naar de
haven. (De wandelingen in het Koepelbos en Stuttebos kunnen niet worden gefietst.)
Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

•

9.
10.
11.
•
12.

U verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
U steekt de Heerenveenseweg over en u gaat naar het fietspad.
Bij het fietspad gaat u linksaf het fietspad op.
Bij het einde van het fietspad gaat u rechtsaf: Molenhoek.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf: Molenhoek.
Bij Hotel Restaurant Lunia gaat u rechtsaf het fietspad op.
Bij de eerstvolgende kruising gaat u rechtdoor. Aan uw linkerhand ziet u aan de
overzijde van de weg het op de Bekhofschans gevonden kanon.
Bij de rotonde steekt u de autoweg over. Kijk goed uit bij het oversteken!
Als u een wandeling wil maken in het Koepelbos, neemt u na de rotonde de eerste
weg rechts: de ventweg (Stellingenweg), richting wegrestaurant. Na de bocht
vindt u links het begin van de wandelroutes. Het wegrestaurant en het
hertenkamp vindt u direct daarna bij de parkeerplaatsen langs de ventweg.
Als u naar het tankstation wil gaan, of naar de Pannenkoekboerderij, gaat u na de
rotonde linksaf. U steekt de Noordwolderweg over. U komt op De Weeme. Vlak
daarna ziet u links het Gulf-tankstation. Iets verder weg staat rechts de
Pannenkoekboerderij.
Om naar de Bekhofschans te gaan volgt u, gerekend vanaf punt 8, in zuidelijke
richting het fietspad langs de Noordwolderweg.
Na de brug over de Linde gaat u linksaf: Madenweg, langs de Linde.
Aan het einde van de weg gaat u linksaf: Bekhofweg. Direct na de brug over de
Linde ziet u rechts de Bekhofschans.
Als u een wandeling wil maken in het Stuttebos: u vindt de ingang naar het
Stuttebos tussen de Linde en de Bekhofschans.
Terug naar het dorp. Vanaf de Bekhofschans vervolgt u in noordelijke richting de
Bekhofweg. (U steekt de Linde dus niet weer over.)
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Voor de kruising met de autoweg gaat u linksaf de ventweg op: Bovenweg. Rechts
ziet u een mooie Saksische boerderij.
U volgt de ventweg tot de rotonde na het tankstation.
Bij de rotonde steekt u de Noordwolderweg over.
Direct daarna gaat u rechtsaf: u steekt de autoweg over. Kijk goed uit bij het
oversteken!
U volgt het fietspad richting Oldeberkoop.
Voor Hotel Restaurant Lunia gaat u linksaf: Molenhoek.
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf: Molenhoek.
Voor het einde van de Molenhoek gaat u linksaf het fietspad op.
U komt bij het aannemersbedrijf weer uit bij de haven.

Wandeling / fietstocht Delleboersterheide
Vanuit de haven gaat u per (witte) fiets, of lopend, naar de parkeerplaats aan de
Oosterwoldseweg bij de Delleboersterheide. De afstand vanaf de haven is 3½ kilometer.
In het natuurgebied zijn 2 wandelroutes uitgezet: een route van 3 kilometer en een route
van 12 kilometer. De lange route gaat over de Delleboersterheide en de Hoorn, langs de
Tjonger, door de Diakonievene en langs de Catspoele. Het is een prachtige wandeling
over schraalgraslanden en heide, door bos, langs vennen, oude rivierarmen en de
Tjonger. Een absolute aanrader. De fietstocht duurt, heen en terug, in totaal ongeveer
een half uur. De korte wandeling duurt ongeveer een uur. De lange wandeling duurt circa
3 uur. (De wandelroutes kunnen niet worden gefietst.)
Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

U verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
U steekt de Heerenveenseweg over en u gaat naar het fietspad.
Bij het fietspad gaat u linksaf het fietspad op, richting dorpskern.
Bij het einde van het fietspad gaat u rechtsaf: Molenhoek.
Bij de T-splitsing gaat u linksaf: Molenhoek.
Bij hotel-restaurant Lunia gaat u rechtsaf het fietspad op.
Bij de eerstvolgende kruising gaat u linksaf: Wolvegasterweg.
De straat krijgt bij de kerk een andere naam: Oosterwoldseweg.
U fietst over de Oosterwoldseweg het dorp uit, richting Makkinga.
Na huisnummer 53 vindt u links van de weg de parkeerplaats. Daar beginnen de
wandelroutes.

Na de rondwandeling in het natuurgebied gaat u vanaf de parkeerplaats rechtsaf. Via de
Oosterwoldseweg komt u weer terug in Oldeberkoop. Via de Wolvegasterweg, het
fietspad richting Lunia, de Molenhoek en het fietspad richting Tjonger/Oudehorne, komt u
bij het aannemersbedrijf weer uit bij de haven.
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Wandeling / fietstocht Kiekenberg
Vanuit de haven gaat u te voet, of per (witte) fiets, naar de parkeerplaats aan de
Tjongervallei bij de Kiekenberg. De afstand van de haven naar de parkeerplaats is 1,8
kilometer. In de Kiekenberg loopt u de met blauwe paaltjes gemarkeerde wandelroute
van ongeveer 7 kilometer. De wandeling van in totaal ruim 10 kilometer duurt circa 2½
uur. Als u per fiets naar de parkeerplaats gaat duurt dit uitstapje ongeveer 2 uur. (De
rondwandeling kan niet met de fiets worden gedaan.)
Routebeschrijving naar de Kiekenberg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
U steekt de Heerenveenseweg over en u gaat naar het fietspad.
Op het fietspad gaat u rechtsaf, richting Tjonger.
U steekt de Tjonger over en u gaat rechtdoor.
Na de brug neemt u de 1e weg links: Tjongervallei.
Bij een (fiets)pad naar rechts (Siebe Annesweg), gaat u rechtdoor.
Na korte tijd ziet u aan de rechterkant de parkeerplaats. Hier start de
rondwandeling.

Na de rondwandeling in de Kiekenberg gaat u vanaf de parkeerplaats linksaf. Via de
Tjongervallei en het fietspad langs de Heerenveenseweg keert u terug naar de haven.
Terugfietsend naar de haven kunt u ook nog een rondje langs Sluis I maken. U gaat dan
voor de brug over de Tjonger rechtsaf het fietspad op. Bij Sluis I gaat u linksaf, over de
Tjonger, en u volgt het fietspad. Aan het eind van het fietspad gaat u linksaf: u komt op
de Meulereed. Bij de T-splitsing gaat u linksaf. Via de Wolvegasterweg komt u weer in
Oldeberkoop. Voor de kruising bij het kanon gaat u linksaf het fietspad op. U gaat voor
Lunia linksaf en meteen daarna rechtsaf: Molenhoek. Voor het einde van de Molenhoek
gaat u linksaf het fietspad op. U komt bij het aannemersbedrijf weer uit bij de haven.

Wandeling Oldeberkoop
Wandelend door Oldeberkoop krijgt u een prachtig beeld van het dorp dat in 2005 haar
900-jarig bestaan vierde. Een beeld dat gekenmerkt wordt door zowel de oude als de
moderne geschiedenis. Oldeberkoop heeft de wandelaar veel te bieden, zowel wat de
architectuur als de natuur betreft. Deze wandeling duurt ongeveer 1¼ uur.
Routebeschrijving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

U verlaat de haven via de brug over de Prinsenwijk.
U steekt de Heerenveenseweg over en u gaat naar het fietspad.
Bij het fietspad gaat u linksaf het fietspad op, richting dorpskern.
Bij het einde van het fietspad gaat u rechtsaf: Molenhoek.
Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf. U houdt links aan: Molenlaantje.
Bij de T-splitsing linksaf: Wolvegasterweg. Rechts ziet u de eerste lagere
landbouwschool van Nederland uit 1923.
Voor de kruising gaat u linksaf het fietspad op. U komt langs de Doevekaampe
met de fraaie duiventil. Voor u ziet u Lunia, vroeger bewoond door de familie
Willinge Prins, thans in gebruik als hotel-restaurant.
Voor Lunia gaat u rechtsaf en steekt u de Heerenveenseweg over.
U gaat rechtdoor: Willinge Prinsstraat.
U komt langs de school, de voormalige pastorie en de Schrieversronte. Na de
bocht ziet u links de prachtige villa Vredewoud. Rechts staan oude authentieke
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

huisjes die onder monumentenzorg staan. Links staat de Bonifatiuskerk, deels
stammend uit de 12e eeuw. De dorpskern is beschermd dorpsgezicht.
Bij de T-splitsing, bij geit Snoesje, gaat u linksaf: Oosterwoldseweg. Voor u ziet u
het Toeristisch Informatiepunt bij Installatiebedrijf De Jong.
Na de restaurants tegenover het parkeerpleintje gaat u rechtsaf en houdt u
daarna links aan: Schuinpad.
Bij Lyclamaweg rechtdoor: Schuinpad.
Bij Meester Bezemalaan rechtdoor: Schuinpad.
Bij de T-splitsing rechtsaf: Grietmansstraat.
Na circa 50 meter links aanhouden: het voetpad op.
U volgt het pad en u komt over een natuurlijke verhoging: Knienebarg.
Bij het einde van het pad steekt u de autoweg over. Kijk goed uit!
U gaat rechtsaf. U loopt langs de Pannenkoekboerderij en het tankstation.
Bij de rotonde steekt u de Noordwolderweg over.
U gaat rechtsaf het fietspad op en u steekt de autoweg over. Kijk goed uit!
Bij de kruising met de Wolvegasterweg gaat u rechtdoor. U loopt richting Lunia.
Bij Lunia gaat u rechtsaf en u steekt de Heerenveenseweg over.
U gaat linksaf en u loopt over het trottoir langs de Heerenveenseweg.
U volgt het trottoir langs de tennisbaan en huize Magnolia.
U loopt langs de winkeltjes in het Havenkwartier.
Via de brug over de Prinsenwijk komt u terug in de haven.

Wandelroute Van Kanon tot Geit
Dit is een bewegwijzerde wandelroute van 6 kilometer in en rondom Oldeberkoop. Vanuit
de haven loopt u naar het dorp. Tegenover Heerenveenseweg 8A ziet u al een wegwijzer
staan (Molenhoek). U kunt hier de rondwandeling beginnen. U kunt ook starten bij geit
Snoesje: bij Installatiebedrijf De Jong, Wolvegasterweg 1, loopt u langs geit Snoesje in
de richting van het poortgebouw in de ringmuur rond de Bonifatiuskerk (de Willinge
Prinsstraat). U volgt daarna de wegwijzers. De wandelroute gaat ook door het Molenbos
en de Biezejaegersbrink.

Fietstocht Lindevallei
Deze fietstocht van ongeveer 32 kilometer gaat langs Wolvega en door een bijzonder
mooi stuk van de Lindevallei: een absolute aanrader. Voor de routebeschrijving wordt
gebruik gemaakt van het fietsroutenetwerk in Zuidoost-Friesland: via bewegwijzerde
wegen en fietspaden fietst u van knooppunt naar knooppunt.
Komend vanuit de haven gaat u op de kruising Heerenveenseweg – Wolvegasterweg (bij
het kanon) rechtsaf. Via de Wolvegasterweg verlaat u het dorp. Bij Wolvegasterweg 63,
tegenover de Meulereed, vindt u knooppunt 95. De fietsroute bestaat vervolgens uit de
trajecten tussen de volgende knooppunten:
95 – 62 – 56 – 58 – 83 – 60 – 62 – 95.
Vanaf knooppunt 95 fietst u via de Wolvegasterweg weer terug naar het dorp.

