Fietsend door Noord Nederland

Hel van het Noorden – 40 km Wyns

Héél oud geld….. – 47 km Muntendam

Elf steden, elf rayonhoofden. En pas als zij unaniem
zijn... `giet it aon`! Maar daar hoeft u niet op te
wachten. Op de fiets komt u langs de mooie plekjes
van de tocht der tochten. Legendarische namen als
Bartlehiem en Dokkummer Ee komen tot leven.
Onderweg natuurlijk veel sloten maar ook prachtige
gevels, antieke grachten en historische anekdotes.

Het is nu misschien moeilijk voor te stellen, maar
Veendam en omgeving waren eind 19e eeuw toch
echt één van de rijkste gebieden van Nederland! Er
werden hier kapitale villa`s en grote, luxe boerderijen
gebouwd. Veendam en omgeving waren het centrum
van de veenhandel, van de graanhandel en van
aardappels. Al deze handel zorgde er ook voor dat
de scheepsbouw hier floreerde. Toen de Engelse
verzekeraar Lloyds haar eerste buitenlandse
vestiging opende, was dat dan ook in Veendam.

Begin- en eindpunt:
Kerk in Wyns

Begin- en eindpunt:
Restaurant, ‘t Keerpunt, Spijkerboor

I Yaba-daba-doo – 47 km Odoorn

Holland op z’n smalst – 47 km Giethoorn

Meet the Flintstones. Prehistorie, steentijd en
gletsjerdalen. U proeft de sfeer van toen, maar fietst
gelukkig wel in de tegenwoordige tijd. Dus
comfortabele fietspaden, mooi onderhouden
boerendorpen en verse appeltaart. Onderweg
ontkomt u niet aan Fred&Barney. Maar hopelijk
ontmoet u ook Tinus, de schaapherder uit Exloo. Hij
loopt dagelijks met zijn dames een grote ronde over
de paarse heidevelden rondom Exloo.

De eerste bewoners werden naar dit gebied
gestuurd om boete te doen. Zij ontdekten dat de
grond goed brandde en dat je je er prima aan kon
verwarmen. Zo ontstond een bloeiende handel in
turf én dat was het begin van dit unieke
landschap. Door het afgraven ontstonden de
weidse plassen. De talloze slootjes werden
gegraven om de turf te vervoeren. En
overstromingen? Die vinden plaats door
toeristen.

Begin- en eindpunt:
Theehuis Poolshoogte, Boswachter Meelkerlaan 5,
Odoorn

Begin- en eindpunt:
Restaurant Smit, Zuiderpad 58, Giethoorn

