Autoroute Textiel Festival Weerribben 2022

De route start in Oldemarkt bij MFC Dalzicht nr.1 en gaat langs alle 18 locaties van het festival.
Wanneer u er voor kiest om te starten bij SBB nr.15, hou dan ook de juiste richting aan!
Dezelfde nummering van de locaties wordt ook voor 2 fietsroutes gebruikt. Daarom lopen die
nummers niet steeds in chronologische volgorde.
Deze beschrijving geeft voldoende route-informatie, maar als u het leuk vindt, kunt u ook de
izi.Travel App* op uw smartphone installeren en een beschrijving van de locatie en de
richtinginformatie horen en zien in de App.
Voor de autoroute geldt in het kort, wanneer u in Dalzicht start:
Start bij 1. Ga vervolgens naar 11-12-13-14-15-16 -éénrichtingsverkeer voor auto’s-17-18 en ga
daarna terug richting 17; sla vlak daarvoor rechtsaf naar 9-8 en keer terug naar de weg en volg de
route een stuk terug naar 7-6-5-4-3-2-10 en u bent weer terug bij start 1. (routelengte 41,4 km)
Tip: begin bij het begin en houdt de goede richting aan. Dit in verband met éénrichtingsverkeer.
Veel succes en geniet van alle mooie dingen binnen en buiten op deze route.
Hierna volgt de uitgebreide routebeschrijving.
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* Een rondleiding in je broekzak!

Download de gratis

Travel-app.

1. Multi Functioneel centrum Dalzicht Frieseweg 39, 8375 AH Oldemarkt
Hier start de route; ga vanaf het terrein rechts af de Frieseweg op; aan het einde bij
de groene buizen na ± 400 meter rechts af de Hoofdstraat in; in de buurt van de
kruising met de Klaas Muisstraat kunt u het beste links of rechts parkeren omdat er in
de Hoofdstraat meestal geen ruimte is; vlak na de kruising komt u bij:

11. PKN, gereformeerde kerk Hoofdstraat 27, 8375 AL Oldemarkt
Vervolg de Hoofdstraat ± 150 meter tot aan de Kruisstraat en sla daar links af en sla
vervolgens links af na ± 150 meter naar de Burgemeester van Gerrevinklaan;
na ± 200 meter komt u bij:

12. Dorpsservicecentrum De Landerijen De Weeren 1, 8375 CD Oldemarkt
Vervolg de Burgemeester van Gerrevinklaan ± 50 meter tot aan de Klaas Muisstraat
en sla daar rechts af; ga na ± 300 meter links af de Burgemeester Kuiperslaan in en
ga na ± 200 meter naar links naar de Kruisstraat en direct daarna parkeert u rechts
voor de rotonde op het parkeerterrein van:

13. Mooi Oldemarkt - Restaurant Bij Sem Kruisstraat 88, 8375 BH Oldemarkt
Vervolg richting rotonde en sla daar rechts af naar de Ossenzijlerweg; na ± 4
kilometer komt u bij een ophaalbrug in Ossenzijl ga die over; sla na ± 400 meter
rechts af naar de G.B.Kooijstraat, waar u de volgende locatie vindt.

14. Atelier Ilja Walraven G.B. Kooijstraat 2, 8376 HK Ossenzijl
Keer terug naar de Hoofdstraat van Ossenzijl en sla daar links af; ga weer over de
ophaalbrug waar u zojuist over bent gekomen en sla na ± 100 meter rechts af naar
de Venebosweg; na ± 400 meter komt u weer bij een ophaalbrug en ga die over om
direct naar links af te slaan de Hoogeweg op; aan de rechterkant kunt u parkeren bij:

15. Buitencentrum Weerribben Staatsbosbeheer
Hoogeweg 27, 8376 EM Ossenzijl
Vervolg de Hoogeweg na ± 300 meter rechts komt u bij:

16. Camping De Kluft Hoogeweg 26, 8376 EM Ossenzijl
De camping viert dit jaar hun 50 jarig bestaan en heet u van harte welkom; parkeer
de auto voor de slagbomen en loop daarna ± 100 meter naar het stenen gebouw met
de naam Roerdomp en het houten gebouw genaamd Otter.
Vervolg de route op de Hoogeweg ± 3 kilometer en links ziet u:
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17. Vakantiehuis Carin Das Hoogeweg 14, 8377 EM Kalenberg
Vervolg de Hoogeweg ± 4 kilometer die een paar bochten naar rechts maakt en over
gaat in de Heuvenweg en Kalenberg Zuid tot u in het dorp Kalenberg bij de splitsing
rechts uw bestemming ziet; parkeer links op de parkeerplaats.

18. Kalenberger Gemeenschapshuis Kalenbergerpad 15, 8377 HL Kalenberg
Ga daarna dezelfde weg ± 4 kilometer terug en sla bij de Meenteweg rechts af; na ±
1 kilometer komt u weer bij een ophaalbrug en ga die over om na ± 200 meter rechts
af de Hooiweg in te slaan; ga na ± 1 kilometer bij de splitsing rechts naar het
Westenwold en volg die ± 2,5 kilometer tot de splitsing met de Basserweg; ga echter
bij de splitsing rechts en parkeer direct links bij:

9. Buurthuus Basse Basserweg 28-A, 8342 TE Basse
Vervolg de route terug naar de splitsing en ga rechts af naar de Basserweg en volg
die ± 700 meter tot aan de Oldemarktseweg; let daar goed op want men rijdt hier
vaak harder dan de toegestane snelheid van 80 km!; sla rechts af op de
Oldemarktseweg en meteen weer links de Dennenweg in; sla na ± 400 meter bij de
splitsing rechts af naar de Paasloregel en ga na ± 400 meter links de Friese Veldweg in; volg deze
± 2,5 kilometer tot aan de Markeweg en sla bij deze 80 km weg (!) links af; na ruim een kilometer
kunt u links parkeren bij:
8. Et Karkien, kerkje Blesdijke Markeweg 89 8398 GM Blesdijke
Ga daarna terug op de route en sla weer af naar de Friese Veldweg; sla daar na ± 2
kilometer rechts af naar de Eikenlaan, die bij de grens tussen Friesland en Overijssel
overgaat in de Oosterpaasloërweg en alwaar u na ± 500 meter rechts komt bij:

7. Huis familie Versteeg Oosterpaasloërweg 19 8378 JC Paasloo
Vervolg na uw bezoek de Oosterpaasloërweg ± 1 kilometer tot aan de Paasloërweg;
let weer goed op op deze afslag naar links en meteen naar rechts op deze 80 km
weg (!) de Binnenweg in naar Paasloo, waar u rechts bij het kerkje kunt parkeren om
het kerkje en de volgende locaties 6, 5 en 4 te bezoeken.

6. CJV gebouw Paesloe Binnenweg 3, 8378 JH Paasloo

5. Kerkje Paasloo Binnenweg 2, 8378 JH Paasloo
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4. Huis Liesbeth Duyf De Braambrink 19, 8378 JM Paasloo
Vervolg na uw bezoek aan het mooie Paasloo de Binnenweg bijna 2 kilometer tot de
splitsing met de Horstweg en sla daar rechts af;
na ± 1 kilometer aan de linkerkant komt u bij:

3. Galerie de Horst Horstweg 2, 8378 JE Paasloo
Vervolg de Horstweg tot aan de rotonde en sla daar rechts af op de Paasloërweg (!)
en sla daar na ± 500 meter links af de Oosterdallaan in om na ± 400 meter links te
komen bij:

2. Camping Huis in t Veld Oosterdallaan 2, 8378 GG Paasloo
Vervolg daarna de route ± 500 meter tot aan de Markeweg en sla daar links af om
vervolgens vrij snel weer de bocht naar links te volgen naar de Westerdallaan; die
met wat onoverzichtelijke bochten langs de sportvelden uitkomt bij een rotonde, sla
daar rechts af naar de Koningin Julianaweg en ga vervolgens bij de rotonde recht
door de tweede afslag naar de Ossenzijlerweg, waar u na 50 meter na de rotonde aan de
linkerzijde de ingang vindt van de:

10. Landwinkel & Camping WaterbuffelFarm Hareweg 6a 8375 EA Oldemarkt
Let op: het huisadres is niet de ingang van de deze locatie.
Die ligt aan de Ossenzijlerweg en u kunt op het terrein parkeren!
Na uw bezoek aan deze locatie gaat u terug naar de rotonde en sla daar links af de
derde afslag het dorp Oldemarkt de Koningin Julianaweg in desgewenst rechtsaf bij
de driesprong via de Frieseweg uit te komen bij waar u bent begonnen.

1. Multi Functioneel centrum Dalzicht Frieseweg 39, 8375 AH, Oldemarkt
De route is weer terug bij het begin.

De organisatie hoopt dat u heeft genoten en hopelijk tot ziens in 2024!
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