
ROUTE 1 - Rondje Oost-Fries landschap - 50 km  
 
 

Rondje Oost-Fries landschap  
( Deze route is ook als GPS-route in te laden op de website van GPStracks. ) 
 
Deze route van 50 km brengt u door de afwisselende omgeving van Opende, 
Surhuisterveen, Augustinusga, Blauwverlaat, Gerkesk looster, Stroobos, Twijzel, 
Veenklooster, Buitenpost, Grootegast en Surhuizum. U ziet onder andere de 'Feanster 
Feart', een 'Koumelkersspultsje', kerken, een voorm alig klooster en een 'tjasker'.  
 
Deze fietsroute begint bij Camping 't Strandheem in Opende.  

1. Bij de uitgang van de camping linksaf de Parkweg op. 
2. Steek het kruispunt over en volg deze weg tot de splitsing, ga rechtsaf richting Opende. 
3. Rij door tot in Opende en ga bij de splitsing (café Sportzicht) Grootegast/Surhuisterveen in de 
richting Surhuisterveen. 
4.  Volg deze provinciale weg tot in Surhuisterveen en via de Jan Binneslaan tot aan het 
Torenplein. 
5.  Vanaf het Torenplein rijdt u de Vierhuisterweg op (richting Harkema). 
6.  Via het bruggetje het fietspad volgen. 
 
Tip: Rechts ligt de Feanster Feart, één van de oudste verveningsvaarten in de gemeente. Deze 
is in de 17e eeuw aangelegd voor de afvoer van turf die rond het dorp Surhuisterveen, dat in 
opkomst was, gestoken werd.  

7.  Als het fietspad ophoudt, de verharde weg nemen in de richting Roodeschoor/Augustinusga. 
8.  Op de viersprong Roodeschuur rechtsaf slaan. 
9. U bent nu nog op de Reaskuorre, die verderop Legeloane heet. 

Tip: Op de Legeloane nr. 6 staat een zogenaamd 'Koumelkersspultsje' van het kop-romp-type uit 
de tweede helft van de 18e eeuw. 
 
10. De Legeloane volgen tot het kruispunt met de Geawei. 
11. Hier rechtsaf slaan. 
 
Tip: Een tochtje door Augustinusga, met de Hervormde Kerk (uit de 14e eeuw!), de kuiperij en de 
timmermanswerkplaats aan de Geawei nr. 20 en het Bos verdient aanbeveling. 
 
12. Verlaat het dorp via it Oast, richting Buitenpost 
13. Op het kruispunt met de Uterwei linksaf, richting Blauwverlaat/Buitenpost. 
 
Tip: In de weilanden even voor dit kruispunt staat een tjasker, een eenvoudige poldermolen. 
 
14. Direct na de brug rechtsaf richting Gerkesklooster/Stroobos; na ongeveer 200 meter slaat u 
weer rechtsaf. 
15. Onder de brug door fietsen en de weg langs het kanaal volgen. 
16. Na het punt waar de Buitenpostervaart in het Prinses Margrietkanaal komt loopt de weg in 
noordelijke richting. 
17. Dit Nonnenpadpad volgen tot het kruispunt met de Alde Dyk, hier oversteken en de Miedwei 
ingaan. 
18. Aan het eind van de Miedwei linksaf richting Twijzel. 
19. Na ongeveer 200 meter de Tjerkebuorren (rijksweg Groningen-Leeuwarden) oversteken. 
20. De Wedze inrijden en volgen tot aan de spoorlijn. 
 
Tip: De Wedze loopt door een prachtig dykswallenlandschap met hier en daar pingo's; deze 
poelen zijn overblijfselen uit de ijstijd.  



 
21. Vóór de spoorwegovergang rechts Egypte inrijden. 
 
Tip: Egypte loopt langs de spoorlijn en biedt zicht op het Veenkloosterbos. 
 
22. Na het viaduct maakt de weg een bocht naar rechts 
23. Op de kruising met het West (de Rijksweg) gaat u linksaf Buitenpost in. 
 
Tip: Rechts ziet u molen 'de Mûnts' (de monnik), links de boerderij 'Haersmastate' met 
ooievaarsnest. 
 
24. Op de kruising met de Stationsstraat en de Kuiperweg gaat u rechtsaf. 

Tip: Vanaf de Kuipersweg ziet u de gerestaureerde Nederlands Hervormde Kerk. 

25. Ter hoogte van Ludjepost, het buurtschap ten zuiden van Buitenpost, slaat u linksaf en volgt 
de Dijkhuisterweg richting Gerkesklooster.           

Tip: Rechts van de weg, ter hoogte van het populierenbos, ligt nog een boerderij die grotendeels 
gebouwd is met kloostermoppen,vele eeuwen geleden gebakken door kloosterlingen in deze 
omgeving. 
 
26. Aan het eind van deze weg rechtsaf slaan, de trekweg langs de Stroobosservaart volgen. 
27. Bij de driesprong te Gerben Allesverlaat linksaf de brug over en de Verlaatsterweg inrijden. 
28. Volg deze tot de weg overgaat in de Friese Steek. 
29. Op het kruispunt (bij de gemeentegrens met de gemeente Grootegast) rechtsaf. 
 
Tip: In Gerkesklooster ziet u ondermeer de Nederlands Hervormde Kerk, die een duidelijke band 
toont tussen het dorp en het klooster, dat hier van 1240 tot 1580 heeft gestaan. De kerk is 
namelijk de voormalige brouwerij en het enig overgebleven deel van het Cisterciënsersklooster 
Jerusalem. 
 
30. U vindt de kerk vanaf de Verlaatserweg via de derde weg links, de Hoogstraten, passeer de 
Oude Vaart en volg de Kerkeboeren en de Poorthoek. 
31. Ga over de smalle kanaalbrug richting Surhuizum. 
32. De Miedweg volgen tot de driesprong, daar linksaf de weg langs de Oude Vaart in fietsen tot 
de eerste weg rechts, ga de Koaiwei in. 
 
Tip: Links van de Miedweg en de Oude Vaart bevindt zich het oude stroomgebied van de 
Lauwers. De Alt Feart is nog een herinnering aan het verveningstijdperk vóór de afvoer van de 
afgestoken turf. 

33. Verlaat de Koaiwei via de Koaireed, een onverharde weg met een fietspad aan de 
rechterhand. 
34. Aan het einde van dit pad linksaf slaan in de richting Surhuizum.( de Uterwei) 
35. Vanaf de Uterwei de eerste weg rechts, de C.Schuurmanwei inrijden. 
36. Via de eerste weg links (de Bonhommestrjitte) rijdt u de nieuwbouwwijk in. 
37. Kort daarna rechts de Deutichemstrjitte inrijden. 
38. Deze komt uit op de Olivierstrjitte. Op deze splitsing rechtsaf. 
39. Bij de T-kruising met de H.J.v/d Veenstrjitte linksaf en door de van Haersmastrjitte naar de 
Dorpsstrjitte rijden. 
40. Hier linksaf slaan en via de Doarpsstrjitte en It Sud rijdt u richting Surhuisterveen. 
41. Op het kruispunt met It Langfal rechtdoor en kort daarna het fietspad volgen. Bij begin van 
Surhuisterveen rechtdoor fietsen via de Molenweg. 
42. Op het kruispunt met de Groningerstraat linksaf, richting Opende. 
43. Op de rotonde rechtsaf de Scheiding op. Dit fietspad volgen tot u linksaf de weg de Poelbuurt 
ziet. 
44. Deze ingaan en volgen, tot aan de splitsing met de Drachterweg; hier gaat u rechtsaf. 
45. Deze weg volgen tot u links de afslag Julianabuurt krijgt. Deze inslaan tot de splitsing met de 



Koloniweg. 
46. Hier rechtsaf en volg uw weg tot de eerste weg links. Dit is de Parkweg en de 'cirkel' is nu 
rond. 
 
Met dank aan fietsen123. 
 
 


