Fietsen!
Het weidse, maar vlakke landschap van de Friese Wouden, biedt u een
heleboel mooie routes om met de fiets te verkennen.

Allereerst is daar natuurlijk het Fietsknooppuntennetwerk: u bepaalt zelf uw route
en het aantal kilometers dat u wilt fietsen. De kaart waar deze routes op staan
worden uitgegeven door Toeristisch Informatie Punt, de zogenaamde TIPkantoren, en zijn in Lunia te koop.
Nederland fietsland biedt een prachtige route aan op hun site a 66km:
http://www.nederlandfietsland.nl/knooppuntroutes/fietsrondje-makkingabeetsterzwaag
De kaart Fietsplezier in de Drents Friese Natuurparken heeft speciale routes om en
in de volgende natuurparken:
-Drents Friese Wold, op de Veluwe na het grootste aaneengesloten bosgebied van
Nederland. Naast het bos is het gebied ook bekend vanwege De Kale Duinen,
ookwel Aekingerzand een stuifzandgebied.
-Dwingelerveld: een bijna 400 hectare groot nat heidegebied in het zuidwesten van
Drenthe. Vanuit Oldeberkoop op 15 km afstand.
-Fochteloerveen: natuurgebied bij Veenhuizen, een van de weinige en best
bewaarde hoogveengebied van Nederland.
-Lindevallei: gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde en een
oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden, de lendevallei.

Stichting de Frije Wiken bevordert recreatie en toerisme in haar eigen deel van de
Friese Wouden, het gebied tussen Hemrik-Oldeberkoop-Oranjewoud-Langezwaag
en Gorredijk. Zij bieden ook meerdere tochten aan van 50-55km per route.
Lunia werkt samen met https://www.happenentrappen.nl/. Met de Heerlijk
Heerenveen route kunt u 48 km fietsen en 4 gangen lunch genieten voor € 38,50.
Klaverbladroutes: u fiets vanuit Lunia een klaverblad, steeds ongeveer 15 km in een
lus om Lunia heen. Zo verkent u het gebied om Oldeberkoop in 1 dag.
Maar fiets u liever langere tochten? Dan hebben wij de klaverbladroutes XL. Zeer
geschikt voor een meerdaags verblijf. U fiets dan iedere dag ongeveer 40 km. De
routes zijn Lunia Noord, Oost, Zuid en West.
Deze routes zijn gemaakt door Karst Berkenbosch, cultuur historicus. Voor een
kleine meerprijs kunt u hem inhuren om met u mee te fietsen. Hij vertelt u dan
onderweg over het gebied. Een hele beleving. Informeer ernaar via Lunia.
Een andere mogelijkheid is de Friese Waterlinie tocht. Een fietsroute die gebruikt
werd in de Friese Waterlinie Week. Start en vertrek is vanaf Lunia. Een prachtige
tocht van 45 km. Ook samengesteld door Karst Berkenbosch die tegen een kleine
vergoeding ook met u meefiets en u vertelt over de cultuur, natuur en geschiedenis
van dit gebied.
Maar wilt u gewoon een stukje door Oldeberkoop fietsen? Ook dat kan. Lunia
verhuurt fietsen en de receptie informeert u graag over de (kortere) routes.

