
 

 
Fietsroute Groningen  

 
Deze route (21 km) voert u vanaf de camping 't Strandheem, die ligt in een mooi afwisselend 
landschap tussen Friesland, Groningen en Drenthe, via het dorp Rottervalle naar het bekende 
natuurgebied de Mûntsgroppe, waar destijds veel filmopnames zijn gemaakt voor de film 'Het Teken 
van het Beest'. Het is een reconstructie van de zaak IJje Wijkstra, de idealistische, anarchistisch 
loswerkman uit Grootegast, die in 1929 vier veldwachters doodschoot, omdat ze zijn vriendin Aaltje 
kwamen halen. 
  
Over deze route:  
Afstand: 21 km 
Land: Nederland 
Provincie: Groningen 
Plaats: Opende 
Deze route komt door: Boelenslaan Rottevalle 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Routebeschrijving: 
1. Bij de hoofduitgang van de camping linksaf.  
2. Eerste weg linksaf.  
3. Rotonde: rechtdoor richting Drachten; pas op bij het oversteken!  
4. Eerste weg rechtsaf, richting Houtigehage. (Luchtenveld)  
5. Eerste weg linksaf. (Skoallewyk)  
6. Einde weg rechtsaf. (Eytse Peetswei; Wietse Peetsweg)  
7. Einde weg linksaf richting Rottervalle. (Houtigehaegsterwei)  
8. Bij bushalte rechtsaf (Foudenswei); na ongeveer 30 meter links door het tunneltje onder de    
     verkeersweg door; ri. Rottervalle fietspad volgen.  
9. Einde fietspad rechtdoor. (Buorren)  
10. Derde weg rechtsaf. (Bildwei)  
11. Na 100 meter en een wit laag betonnen muurtje rechtsaf. (Mûntsgroppe)  
Tip: In het Oude Fries is mûnts een monnik. U begrijpt het al: in de vroegere tijden, toen de  
       gemeente Achtkarspelen nog tot het bisdom Münster behoorde, gebruikten de monniken dit pad  
       om van het klooster in Drachten naar het klooster van Gerke in Geerkesklooster te komen.  
12. Bij bord Achtkarspelen rechtdoor.  
Tip: U kunt de Spitkeet (plaggenhut) bezoeken!  
13. Bij de wegwijzer (nr. 615520 rechtsaf, Ri. Surhuisterveen  
14. Weg volgen met de bocht mee naar rechts tot rotonde, oversteken en rechtdoor.  
15. Café 't Jachtveld ligt aan uw rechterhand.  
16. Eerste asfaltweg rechtsaf, richting. Boelenslaan  
17. Door Boelenslaan; aan het eind van de weg linksaf (De Trije Roeden)  
18. Tweede weg rechtsaf. (Heidelaan)  
19. Einde weg linksaf.  
20. Eerste weg rechtsaf. (Poelbuurt gevaarlijke oversteek)  
21. Einde weg rechtsaf. (Drachtsterweg)  

http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?sf-lp=Groningen
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?kaart=small&sf-dp=Opende
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?kaart=small&sf-dp=Boelenslaan
http://www.fietsen.123.nl/page/uitgebreid-zoeken?kaart=small&sf-dp=Rottevalle


 
22. Tweede weg linksaf. (Bossingel)  
23. Kruispunt oversteken en naar de camping. 


