Veerpontjes Route 47km
Tijdens deze route kruist u regelmatig rivieren en meren door
middel van veerpontjes. Dit is een belevenis op zich en maakt
het tot een zeer charmante route.

De route
U verlaat de camping en fietst bij de T-splitsing in het dorp linksaf en op de volgende Tsplitsing rechtsaf richting Nij Beets (let op: geen doodlopende weg inslaan).
Bij de volgende T-splitsing nogmaals naar rechts. Zo komt u, terwijl u langs de vaart
fietst, in Nij Beets. Aan de overzijde van het kanaal is het openluchtmuseum It Damshûs,
hier is te zien hoe de mensen leefden en werkten in dit laagveen gebied eind 19e eeuw.
Steek het kruispunt recht over richting Sudergemaal. Het museum Sudergemaal is in
het weekend te bezichtigen en in werking.
Vervolgens gaat u linksaf een betonpaadje in, richting veerpont (zelfbediening) Na de
oversteek houdt u rechts aan tot de eerstvolgende T-spiltsing. Hier rechtsaf richting
Aldeboarn (let op: geen doodlopende weg inslaan).
Op de volgende T-splitsing volgt u rechts het fietspad naast de N392 richting
Aldeboarn, na ongeveer 2 km linksaf richting het natuurgebied de Deelen.
Het water houdt u aan de linkerkant, dan het fietspad volgen terwijl aan uw
rechterzijde het natuurgebied de Deelen ligt. Vanaf het parkeerterrein aan het begin van
het fietspad zijn wandelroutes uitgezet in dit laagveen gebied.
Aan het einde van dit fietspad volgt u de weg tot aan een T-splitsing. U steekt de
voorrangsweg over en gaat richting Aldeboarn. Vervolgens rechtsaf de Sminiaweg op. Bij
de T-splitsing einde weg de voorrangsweg oversteken en linksaf richting Akkrum.
In Akkrum rechtdoor en niet richting Grou maar onder het viaduct door, over het spoor
en dan gaat u de eerste weg rechts over de brug.
Einde weg bij de T-splitsing rechtsaf over de brug, de weg volgen over de leppedijk tot
aan de volgende T-splitsing. Hier gaat u rechtsaf richting Grou via het aquaduct, waarna
u de rotonde bij Grou bereikt.

Bij de rotonde ¼ richting het centrum dan gaat u de tweede weg links en na
100 meter over de fietsbrug. (voor een bezoek aan het gezellige Grou slaat u niet
linksaf maar fietst u even rechtdoor het centrum in)
Over de fietsbrug gaat u de eerste weg rechts de Gardejagerswei op. U fietst nu
richting recreatiepark Yn’e Lyte. Hier aangekomen volgt u de borden naar de veerpont de
Burd. U vaart naar de overkant van het kanaal en komt op eiland de Burd.
U fietst door een land met veel weidevogels naar fietspont de Snoeckbears, die u over
het water naar Sytebuorren brengt. U gaat tussen twee boerderijen door en gaat
rechtdoor tot voor de ophaalburg van de Hooidamsloot. Voor de brug rechtsaf naar het
veerpontje de Grietman. Na de oversteek volgt u het schelpenpad rechtsaf en u ben weer
terug bij de camping.
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