Zuid-Oost Friesland leent zich uitstekend voor diverse
wandelactiviteiten! Het coulisselandschap, ook wel de Friese Wouden genoemd,
waarvan Oldeberkoop onderdeel uitmaakt is een uitgestrekt gebied met verrassende
mix van bos, heide, water en weids landschap.

Bij de receptie van Lunia vindt u vele routes, variërend van 3 tot wel 40km. De
eigenaresse, een wandelliefhebber, informeert u graag! Hieronder een greep uit de
mogelijkheden:
Op de site van natuurmonumenten vindt u prachtige routes: een aanrader vinden
wij de Berkenheuvel in het nationaal park Drents Friese Wold, vanuit Lunia 15
minuten met de auto. Zie ook:
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-drents-friesewold/route/wandelroute-berkenheuvel-drents-friese-wold-vlakbij-diever

Karst Berkenbosch, een echte Bercoper, schreef diverse boeken waaronder Koffie
en appelgebakroutes. De routes zijn zo geschreven dat rond koffietijd de wandeling
eindigt op een plek waar koffie en appelgebak gebruikt kan worden! De routes zijn
allemaal in de gemeente Ooststellingwerf en duren ongeveer vijf kwartier.

De Stichting Stellingwarver Schrieversronte heeft twee prachtige routegidsen
uitgebracht voor een flinke wandeling van 20 km. Langs oolde en Ni’je
hooltpaeden en Wandelen rond Wolvega. Beide routeboekjes kunt u in Lunia
kopen.
Ook de wandelvereniging van Oldeberkoop zet ieder jaar een route uit van 10, 15,
30 en 40 km. Deze routes zijn gratis verkrijgbaar aan de receptie.
Daarnaast kent Oldeberkoop het wandelsportbedrijf Doelgericht wandelen.
Wandeltrainer Gretha de Vries is een gepassioneerde wandelaar en biedt u de
mogelijkheid te Noric Walken, ook voor een eendaagse cursus.

Schans van de Friese Waterlinie
Lunia ligt aan de Friese Waterlinie. Diverse prachtige wandeltochten kunnen wij op
maat aanbieden onder deskundige leiding van Karst Berkenbosch. Wilt u er met
een groepje op uit, informeer dan naar de mogelijkheden voor een
cultuurhistorische wandeling met (dorps) gids.

Oldeberkoop heeft zich ontwikkeld tot wandeldorp. Er is een groot aantal
mogelijkheden om in of vanuit het dorp wandeltochten te maken. Naast een
rondwandeling in het dorp van circa 1 uur, kunt u ook langere tochten maken.
Daarnaast zijn door Stichting Promotie Oldeberkoop (SPO) wandelroutes
beschreven die u kunt downloaden, bekijken en afdrukken. Deze rondwandelingen
beginnen en eindigen bij geit Snoesje, tegenover de Bonifatiuskerk, in het centrum
van Oldeberkoop. U vindt de routes op www.oldeberkoop.nl. De lengte varieert
van ongeveer 9 kilometer tot ongeveer 25 kilometer. De door SPO beschreven
wandelroutes zijn:












Wandelroute Sluis I
Deze wandelroute (Oldeberkoop - Tjonger - Sluis 1 - Meulereed - Oldeberkoop)
is 8,8 km lang.
Wandelroute Rondje Oldeberkoop
Deze wandelroute ( Molenbosch - Biezejaegersbrink - Koepelbos - Stuttebosch)
is 12,2 km lang.
Wandelroute Kiekenberg
Deze wandelroute (Oldeberkoop - Sluis 1 - Kooipad - Kiekenberg - Tjonger Oldeberkoop) is 14,5 km lang.
Wandelroute Jubbega-Schurega
Deze wandelroute (Oldeberkoop - Delleboersterheide - Sluis 2 - Schurega Kiekenberg - Oldeberkoop) is 17,5 km lang.
Wandelroute Delleboersterheide
Deze wandelroute (Oldeberkoop - Delleboersterheide - Diakonievene Nijeberkoop - Linde - Bekhofschans - Koepelbos - Oldeberkoop) is 18,1 km
lang.
Wandelroute Frankrijk
Deze wandelroute (Oldeberkoop - Bekhofschans - Linde - Nijeberkoop Frankrijk - Diakonievene - Delleboersterheide - Oldeberkoop) is 21,4 km lang.

Friese Wouden pad Law 1-1
Route informatie
Het Friese Woudenpad is de opvolger van het Zevenwoudenpad. Het pad koppelt
de Nationale Parken Lauwersmeer, Friese Wouden, Drents-Friese Wold en de
Weerribben aan elkaar en is daarmee volgens de makers een van de mooiste LAW’s
in Nederland.
Zie ook de volgende websites voor mooie wandelingen:
http://www.frieslandbeweegt.nl/routepagina.php?plaats=oldeberkoop&type=wan
del
http://www.koningspad.nl/

