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Kunst en cultuur
Route Oldeberkoop - Noordwolde

Een fietsroute door een gebied met een schat
aan cultureel erfgoed

Afstand ± 36 km
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Het Friese brinkdorp Oldeberkoop is omgeven door bossen.
Een van de belangrijkste kenmerken van het dorp is de
Bonifatiuskerk, gebouwd omstreeks 1125. Het gebouw
behoort tot de oudsten van Zuidoost Friesland en vormt het
historische middelpunt van het dorp. Het dorp wordt voor het
eerst genoemd in 1228 en uit het verleden is veel bewaard
gebleven. Naast de kerk staan er in het dorp nog veel meer
karakteristieke historische panden. Vredewoud uit 1899 en de
Pastorie uit 1838 zijn slechts enkele voorbeelden, de dorpskern
is niet voor niets een beschermd dorpsgezicht. Naast deze
historische kenmerken kunt u in Oldeberkoop ook met
regelmaat kunst bewonderen. In de zomer wordt 4 weken
achterelkaar de Kijk- en kunstroute Open Stal georganiseerd,
met werk van verschillende kunstenaars op binnen- en
buitenlocaties.

In Noordwolde staat één van de oudste ambachten van
Nederland centraal: vlechten. Sinds de vorige eeuw werd de
plaats bekend met deze ambacht die tot heuse industrie
uitgegroeide. Arbeiders en keuterboertjes probeerden met het
vlechten van manden wat extra inkomen te vergaren. Zo
bestonden naast enkele grote bedrijven ook veel één- en
tweemansbedrijfjes. Het dorp kreeg zelfs een
Rijksrietvlechtschool. In het monumentale pand uit 1912 is nu
het Nationaal Vlechtmuseum gevestigd. Hier kunt u uitgebreid
kennis maken met deze oude ambacht. Iedere zomer worden
in Noordwolde de Nationale Vlechtdagen georganiseerd met
allerlei activiteiten die met het vlechten te maken hebben. 

Hoe werkt het?
Onthoud het nummer van de startplaats waar uw fietstocht begint, zodat 
u indien gewenst op het beginpunt ook weer kunt eindigen. 

Op de plattegrond ziet u een aantal nummers, dit zijn de zogenaamde 
‘knooppunten’

De afstanden tussen de knooppunten zijn op de plattegrond aangegeven.  
U volgt de genummerde borden in de richting van de pijl van knooppunt 
naar knooppunt. 

Samensteller(s) van deze route:

Projectgroep Fietsroutenetwerk Zuidoost Friesland ter ere 
van de opening van dit fietsroutenetwerk.

FIETSROUTE NETWERK

15 16 77 12

Het fietsroute netwerk is mede mogelijk gemaakt door:
Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf
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Kunst en cultuur
Route Oldeberkoop - Noordwolde

Wat komt u tegen?

Koepelbos - Oldeberkoop
Onder andere dit deel van de route voert u door de Lendevallei, een
waardevol gebied en broedplaats voor verschillende moerasvogels. U
passeert het Koepelbos, een parkachtig bos aangelegd in 1825. Aan dit
bos grenst een hertenkamp. In Oldeberkoop kunt u vele karakteristieke
panden bewonderen, de route voert u langs het beschermd dorpsgezicht.

Nijeholtpade - De Lende - De Hoeve
De laat gotische eenbeukige kerk bij Nijeholtpade dateert uit het begin
van de 16e eeuw. Na dit dorp kruist u De Lende, vanaf het bruggetje over
dit riviertje heeft u een prachtig uitzicht. In de buurt is ook een
vogelkijkhut. Het dorp De Hoeve is ontstaan doordat vanaf 1800 zich
steeds meer veenarbeiders zich op deze plaats vestigden.

Noordwolde - Oosterstreek
Via Noordwolde Zuid komt u door het vlechtdorp Noordwolde en vervolgt
de weg richting het oosten. Het landschap bij Noordwolde Zuid is door
ruilverkaveling in de jaren '60 grondig veranderd. Waar vroeger huisjes en
boerderijen stonden, met daaromheen akkers, weilanden en heidevelden
is nu vooral ruimte voor recreatie.

Bosoord - Boijl
U komt langs de grens van Drenthe en daarmee ook een deel van het
Drents-Friese Wold. Vervolgens langs Boijl een plaats die al in 1320 in
geschreven stukken wordt genoemd. De kerk uit de 13e eeuw heeft geen
toren, maar één van de oudste kerkklokken van Nederland hangt toch wel
in Boijl, namelijk in de klokkenstoel uit 1600. 
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