Textiel Festival Weerribben
Fietsroute 1

2022

‘Daar waar het riet ruist’ (start vanaf nr.1 MFC Dalzicht)

De route start in Oldemarkt bij MFC Dalzicht nr.1 en gaat langs 10 locaties van het festival.
Deze worden met een nummer aangegeven. U kunt hier vrij uw auto parkeren.
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.
Dezelfde nummering van de locaties wordt ook gebruikt voor fietsroute 2 en de autoroute. Daarom
lopen die nummers niet steeds in chronologische volgorde.
Start bij 1. Ga vervolgens naar 11-12-13-14-15-16-17-18 en 10 en via de Zwartehofslaan bent
weer terug bij start 1.
(routelengte 22,5 km)
Het is aan te bevelen om de goede richting steeds aan te houden.
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
Na inschrijving, gaat u vanaf het terrein rechtsaf de Frieseweg op; aan het einde na
± 150 meter bij de splitsing, rechtsaf de Hoofdstraat in; vlak na de kruising komt u bij:

11. PKN, gereformeerde kerk Hoofdstraat 27, 8375 AL Oldemarkt
Vervolg de Hoofdstraat ± 200 meter tot aan de Kruisstraat en sla daar linksaf en sla
vervolgens linksaf 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 rechtsaf; ga na ± 200 meter linksaf de Burgemeester Kuiperslaan in en
ga na ± 200 meter naar links naar de Kruisstraat en direct daarna zet u rechts voor
de rotonde uw fiets bij:

13. Mooi Oldemarkt - Restaurant Bij Sem Kruisstraat 88, 8375 BH Oldemarkt
Vervolg richting rotonde en ga daar rechtdoor de Dijklaan in; sla bij de T-splitsing
rechts de Lakeweg en meteen links de Kerspelweg in; de volgende T-splitsing slaat u
rechts de IJsselhammerweg en meteen het Breeweersepad in; na ± 2 kilometer komt
u bij de Venebosweg, sla daar rechtsaf en na ± 300 meter linksaf de Hoofdstraat in
tot aan de ophaalbrug in Ossenzijl ga die over; sla na ± 200 meter rechtsaf 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 linksaf; ga weer over de
ophaalbrug waar u zojuist over bent gekomen en sla na ± 100 meter rechtsaf naar de
Venebosweg; na ± 400 meter komt u weer bij een ophaalbrug en ga die over om
direct linksaf te slaan de Hoogeweg op; aan de rechterkant het:

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

Fietsroute: “Daar waar het riet ruist” (start Dalzicht)

textielfestivalweerribben.nl

pag 2

16. Camping De Kluft Hoogeweg 26, 8376 EM Ossenzijl
De camping viert dit jaar hun 50 jarig bestaan en heet u van harte welkom
Ga langs 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:

17. Vakantiehuis Carin Das: ‘Lodge Badger’ 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 volgende bestemming aan de linkerkant ziet:

18. Kalenberger Gemeenschapshuis Kalenbergerpad 15, 8377 HL Kalenberg
Vervolg het Kalenbergerpad ± 2 kilometer en sla bij de Hoogeweg linksaf; na ± 300
meter rechts naar de Meenteweg; volg die tot de Meentebrug en steek over om na
± 200 meter linksaf te slaan het Lange Pad op. Volg het Lange Pad ± 2 kilometer;
aan het einde maakt het een haakse bocht naar rechts. Bij die bocht is een leuk
plekje om een foto te maken! Na de bocht direct links over het houten bruggetje langs het
Vijverpark rijdt u naar de Julianaweg en sla daar linksaf.
Blijf het fietspad tot aan de rotonde volgen aan de linkerkant en neem de rotonde aan de linkerkant
richting Ossenzijlerweg, waar u na ± 200 meter 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 rechtsaf terug naar de rotonde en sla daar
linksaf de derde afslag naar het dorp Oldemarkt de Koningin Julianaweg in en na
± 200 meter rechtsaf de Zwartehofslaan in, die uitkomt op de Frieseweg waar u na
± 200 meter weer aankomt bij:
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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Beide routes in
een overzichtskaart
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