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De Turfroute in Friesland en de kop van Overijssel vormt  het uitgangspunt 

voor een tweetal meerdaagse fietstochten. In een gebied waar eeuwenlang 

turfwinning een belangrijke rol speelde, fietst u langs riviertjes en kanalen en 

door authentieke dorpjes en buurtschappen. Het is een gebied met een 

gevarieerde natuur en veel cultuurhistorie. 

In dit boekje staan twee fietstochten beschreven. Met behulp van het 

knooppuntennetwerk voor fietsers is de route aangegeven. Het betreft  de 

fietstochten De Noordelijke Ronde vanuit en naar Akkrum (circa 120 km;       

3 trajecten) en De Zuidelijke Ronde vanuit en naar Ossenzijl (circa 90 km; 

2 trajecten). Informatie over campings, hotels, B&B’s, maar ook over de 

omgeving staat per traject vermeld. 

Indien gewenst biedt het boekje u voldoende mogelijkheden om zelf een 

indeling van de routes te maken en/of het te gebruiken als basis voor 

(aansluitende) dagtochten. 
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Overzichtskaartje Turfroute per Fiets 

Vaarwateren, plaatsen, campings en veerpontjes 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Meerdaagse F i e t stoch ten   

[  hn©2011//2014 ]  

3  

INLEIDING     

 

De Turfroute voor f ietsers   

Het gebied van De Turfroute in Zuidoost - en Zuid-Fr ies land s luit 

geograf isch gez ien aan op het Fr iese Merengebied in Fr ies land en 

het Nationaal Park Wieden-Weerr ibben in de kop van Over i jsse l .  

Het gebied biedt goede mogel i jkheden voor meerdaagse f iets-

tochten.  T i jdens de tochten f ietst men langs de r iv iertjes de 

Boorne, Tjonger en L inde en langs ondermeer de Opster landse 

Compagnonsvaart en het Tjongerkanaal.  Bekende plaatsen die 

gepasseerd worden z i jn Heerenveen, Akkrum, Gorredijk , 

Oosterwolde en Wolvega.  

 

Het begr ip Turfroute stamt uit  de per iode dat  in de 17e, 18e en 

19e eeuw in het gebied op grote schaal turf  werd gewonnen. De 

turf  werd gebruikt a ls brandstof.  Voor het turftransport  naar de 

Zuiderzee en verder  naar de meer stedel i jke gebieden in vooral 

Hol land, z i jn compleet nieuwe kanalen aangelegd  en gedeelten 

van r iv iertjes gekanal iseerd.  In werkel i jkheid ging het indert i jd 

om meerdere turfroutes.  Langs de routes groeiden bestaande 

plaatsen in omvang en er ontstonden nieuwe dorpen en buurt-

schappen. 

Met de opkomst van het gebruik van kolen,  het gebruik van 

grotere, gemotor iseerde binnenvaartschepen  en van vrachtwagen-

transport raakten de veelal  smalle en ondiepe kanalen in de 20e 

eeuw voor de scheepvaart  gele idel i jk buiten gebruik . Een belang-

r i jke inkomstenbron voor het gebied was verdwenen en de 

waterwegen voldeden niet meer voor transport.  

    

De oude en enigsz ins verval len vaarwateren z i jn in de laatste 

decennia van de vor ige eeuw populair  geworden als toer ist ische 

route voor kle ine motorboten en z i jn daarvoor  opgeknapt. Sluisjes 

z i jn vernieuwd, hier en daar z i jn aanlegste igers  gemaakt etc.   

Voor f ietsers bevinden z ich veelal  goede f ietswegen langs de 

vaarwateren van de Turfroute. Dit  z i jn voor een deel de gangbare 

locale verkeerswegen maar bovendien een groot aantal  k i lometers 

recent aangelegde f ietspaden.  

  

Boekje voor f ietsers   

Het boekje is samengeste ld  voor f ietsers die een eenvoudige 

meerdaagse f ietstocht wi l len maken  langs r iv iertjes en kanalen in 

een waterr i jk gebied met een gevar ieerde natuur en met veel  

cultuurhistor ie. Het betreft  een tweetal  f ietstochten met over-

nacht ingen op campings, in B&B accommodaties of in hote ls.  

Op de twee meerdaagse  f ietstochten worden de twee ronden 

gevolgd die als meerdaagse kanotochten z i jn beschreven in het 

boekje: 
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Turfroute - Eenvoudig Sport ief  Avontuur  - Meerdaagse 

Kanotochten over R iv iertjes en Kanalen.   

Het boekje heeft een meerwaarde voor f ietsers die t i jdens een   

f ietsvakantie eens een kanotochtje wi l len ondernemen  of voor 

kanoërs die t i jdens een meerdaagse kanotocht  een f ietstocht 

wi l len maken. Adressen voor f iets - en/of  kanoverhuur worden 

vermeld. 

 

De f ietsroutes z ijn geschikt voor een ( lang) weekend. Dit  

betekent niet dat de meerdaagse f ietstocht in twee  of dr ie  

etappes en/of dagen afgelegd moet worden. In het gebied is 

genoeg te z ien en te beleven voor enkele aanvullende dagen.  

Fietsers kunnen bi jvoorbeeld een kanotochtje  in de Weerr ibben,  

op de L inde of op het Nannewijd proberen en/of een 

museumbezoek maken. Daarnaast z i jn meerdere interessante 

uitbre idingen mogel i jk door  ze l f  de f ietsroute te ver lengen met 

aanvul lende knooppunten. De f ietsroutes kunnen daarmee als 

basis dienen voor een week sport ieve vr i jet i jdsbesteding  

buitenshuis . 

B i j  gebruik van de Noordel i jk Ronde voor een aantal  dagtochten 

z i jn standplaatsen in de omgeving van Gorredijk en Oldeberkoop 

qua l igging gunst ig. De route is  vanuit deze plaatsen vr i j  

gemakkel i jk in een aantal  dagtochten in te delen. De afstand 

tussen beide plaatsen is c irca t ien ki lometer.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Afb.1; Aldeboarn 
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FIETSTOCHT NOORDELIJKE RONDE TURFROUTE 
 
Fietstocht in het kort  

De eerste etappe van deze f ietstocht is  van Akkrum naar 

Gorredijk-ZO. De tocht gaat merendeels door een open weide- 

landschap waar in het r iv iertje de Boorne , de Nieuwe Vaart en de 

Opster landse Compagnonsvaart centraal z i jn gelegen. Ze 

verbinden een aantal  dorpen.  

Van Akkrum volgt de route  eerst de noordel i jke oever van de 

Boorne naar Aldeboarn en vervolgens  de noordel i jke oever van 

de  Boorne en Nieuwe Diep r ichting Nij  Beets. Met het voet- en 

f ietsveer steekt men Het Nieuwe Diep over  naar T i jnje.  Hier 

vandaan volgt de route de Nieuwe Vaart en de Compagnonsvaart  

tot in Gorredijk-ZO. 

Op de tweede etappe volgt de f ietsroute de Opster landse 

Compagnonsvaart van Gorredijk r icht ing Oosterwolde.  Eerst in 

noordooste l i jke r icht ing  tot Wijnjewoude en vervolgens in   

zuidooste l i jke r icht ing  tot in Oosterwolde . Vanaf Oosterwolde 

loopt de route langs het Tjongerkanaa l in zuidweste l i jke r icht ing 

naar Oldeberkoop.  Het landschap kent een afwissel ing van 

wei landen, akker land en bospercelen. De Compagnonsvaart en het 

Tjongerkanaal z i jn veela l  omzoomd met bomen.  

De route van de derde etappe volgt eerst het Tjongerkanaal naar 

Heerenveen-Zuid. Hier vandaan loopt de f ietsroute weste l i jk van 

Heerenveen naar het Nannewiid. De route gaat vervolgens verder 

in noordel i jke r icht ing naar het voet - en f ietsveer over Het Deel,  

om aan de andere kant van het water  in Akkrum terug te komen. 

Tot Heerenveen kent het landschap een afwissel ing  van 

wei landen, akker land en bospercelen . Na Heerenveen gaat de 

tocht merendeels door een open weidelandschap.  

De totale afstand van de f ietstocht bedraagt c irca 120 km . 

 

Knooppunten f ietsroute Noordel i jke Ronde op een r i j  

De dr ie trajecten z i jn onderscheiden  door de grotere , in groen-

blauw weergegeven knooppunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knooppunten Fietsroute Noordelijke Ronde  
 

KNP 23  –  42 –  44 –  47 –  50 –  55 –  80 –  78 –  76 

  82 –  84 –  67 - 63  –  65 –  5 -  43 - 1 - 7 - 8 - 54 

 50 - 24 - 18 - 22 - 38 - 40 - 91  –  93 –  97 –  76  

 25 –  83 - 27 –  87 –  91 - 92 –  76 –  77 –  74 - 70 - 23  

 
 [hn]  
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In het boekje wordt de Fietstocht Noordel i jke Ronde Turfroute  

beschreven aan de hand van de dr ie trajecten.  

 

Traject Akkrum – Gorredijk-ZO – circa 30 km 
 

Traject Gorredijk – Oldeberkoop – circa 50 km 
 
Traject Oldeberkoop – Akkrum – circa 40 km 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Afb.7; Het Nannewiid  
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FIETSTOCHT ZUIDELIJKE RONDE TURFROUTE 
 
De f ietsroute in het kort  

Op het eerste traject van de f ietstocht volgt de route de L inde 

vanaf Ossenzi j l  in ooste l i jke r icht ing naar Oldeberkoop. Veelal  

over f ietspaden vlak langs het r iv iertje gaat de tocht zuidel i jk van 

Wolvega door de L indeval le i .  Een gebied met een fraaie  en 

afwisselende natuur. In Oldeberkoop verandert de route v an 

r iv ier loop.  

Op het tweede traject van de f ietstocht vormt de Tjonger  

hoofdzakel i jk  de le idraad. Langs het Tjongerkanaal en de Tjonger 

gaat de f ietstocht  naar Kuinre;  eerst noordel i jk  van Wolvega en 

langs de zuidkant van Heerenveen, daarna verder in zuidweste l i jk 

r icht ing naar  Schoterz i j l  en vervolgens  Kuinre. De naam van de 

water loop is bi j  Schoterz i j l  a l  veranderd van Tjonger in Tusschen 

L inde. Van Kuinre tot de e indplaats Ossenzi j l  vo lgt de route 

wederom de L inde. 

Van Oldeberkoop tot Heerenveen-Zuid voert de route door een 

landschap waar in wei landen, akker land en bospercelen e lkaar 

afwisselen. Vanaf Heerenveen gaat de f ietstocht door een 

afwisselend agrar isch weidelandschap waar in diverse water lopen 

essentië le  landschapselementen z i jn.  

De totale afstand van de f ietstocht bedraagt c irca 90 km. 

 

Knooppunten Fietsroute Zuidel i jke Ronde op een r i j  

De twee trajecten van de f ietsroute z i jn onderscheiden door de 

grotere, in groenblauw weergegeven knooppunten.   

Op de onderstreepte gedeelten is afgeweken van  een route via 

het netwerk van knooppunten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het boekje wordt de Fietstocht Zuidel i jke Ronde Turfroute  

beschreven aan de hand van de twee trajecten.  

 

Traject Ossenzijl – Oldeberkoop – circa 30 km 

Traject Oldeberkoop – Ossenzijl – circa 55 km 

 

Knooppunten Fietsroute Zuidelijke Ronde  
 

KNP 11  –  10 - 5 -  32 - 36 - 75 - 77 - 79 - 83 –  60 

62 –  95 – 91  - 93 –  97 - 76 –  25 –  83 –  27 –  76 

74 –  81 –  73 - 61 –  60 - 63 –  72 –  (r  28) –  26  

27 –  1 -  31 - 32 –  5 - 10 – 11  

 

[hn]  

[hn]  
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AANDACHTSPUNTEN EN TIPS 

Fietsgebied met veel f ietspaden 

Een groot deel van de routes f iets t u over f ietspaden. Dit  is  

aantrekkel i jk omdat u geen rekening behoeft te houden met 

gemotor iseerd verkeer.  Wel z i jn er andere punten die aandacht 

vere isen. 

Meerdere f ietsers maken gebruik van de f ietspaden.  Tegengeste ld 

passeren evenals  inhalen, vere isen vanwege de beperkte breedte 

van de f ietspaden, de nodige voorz icht igheid. Zelfs is het 

verstandig bi j  het aanbrengen van de bagage op de f iets  rekening 

te houden met de smal le f ietspaden . Maak het niet te breed bi j  

een meerdaagse tocht. Probeer binnen de b reedte van het f iets-

stuur te bl i jven. 

Veelal  z i jn f ietsers niet de enige die het f ietspad gebruiken. De 

niet zo brede paden worden veelvuldig gebruikt door wandelaars. 

Op sommige gedeelten genieten veel wandelaars van rust en  

natuur, zoals in de L indeval le i .  De wandelaars zul len eveneens  

met de nodige voorz icht igheid gepasseerd moeten worden.  

Andere ‘verkeersdeelnemers’  waar u regelmatig mee te maken 

zult  kr i jgen z i jn schapen. Deze l iggen niet ze lden op het f ietspad, 

terwij l  ernaast toch echt vee l meer ruimte is.  B ij  schapen en 

ander vee gaat het niet a l leen om de f iets beperkende s ituat ies, 

maar ook om een aantal  veeroosters in de f ietspaden. Twij fe lt  u 

over het f ietsend passeren van dergel i jke roosters,  stap dan 

bi jt i jds af en passeer een rooster lopend. 

Al  met al  zal  op de f ietspaden in het a lgemeen met  een 

aangepaste snelheid  en met een ant ic iperend r i jgedrag gereden 

dienen te worden - rekening houdend met de andere verkeers -

deelnemers, met passages van veeroosters en  enkele smal le 

bruggetjes en met de beperkte breedte van de paden.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Afb.12; L indeval le i  

 

[hn]  

[hn]  
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Een groot aantal natuurgebieden 

Niet ze lden f iets u door of langs een natuurgebied.  Ze i l lustreren 

de r i jkdom aan natuur en de grote var iat ie in  landschappen. 

Veelal  z i jn de gebieden toegankel i jk voor publ iek; a ls onderdeel 

van een f ietsroute en/of voor een wandel ing.  In dit  boekje staan 

een aantal  natuurgebieden  vermeld.  Een natuurgebied bezoeken 

is een z invol le en rustgevende t i jdsbesteding.  Voor meer 

informatie over deze gebieden en over andere gebieden in de 

omgeving z i jn de volgende websites te raadplegen:  

www.it fryskegea.nl   

www.staatsbosbeheer.nl   

 

Dagtochten vanuit een standplaats  

De route van De Noordel i jk Ronde is vr i j  eenvoudig in een tweetal  

dagtochten vanuit een standplaats in te delen.  Standplaatsen in 

de omgeving van Gorredijk en Oldeberkoop z i jn qua l igging 

gunst ig. De afstand tussen beide plaatsen is c irca t ien ki lometer.  

Een indel ing in dagtochten kan er a ls volgt uitz ien . 

Dagtocht 1: Van KNP 63 bi j  Gorredijk via KNP 8 bi j  Donkerbroek 

naar KNP 91 bi j  Oldeberkoop –  c irca 50 km 

Dagtocht 2: Van KNP 91 bi j  Oldeberkoop via KNP 92 bi j  

Oudehaske en KNP 23 in Akkrum naar KNP 63 in Gorredijk –  c irca 

65 km. 

Voor de knooppunten z i jn de vermelde Knooppunten Fietsroute 

Noordel i jke Ronde uit  dit  boekje te volgen.  

T i jdens dagtochten is het  ook mogel i jk om een bepaald gedeelte 

met de tre in te overbruggen. Wolvega, Heerenveen  en Akkrum 

hebben een tre instat ion en hebben onder l ing een goede 

tre inverbinding. 

De Zuidel i jke Ronde is met een afstand van nog geen 90 km , bi j 

goede weersomstandigheden en zonder zware bagage eventueel  in 

een dag te f ietsen. De tocht is  gemakkel i jk met t ien of meer 

ki lometer in te korten door in de omgeving van Langel i l le  (vanaf 

KNP 72) de kortste route naar Ossenzi j l  te nemen. Het niet-

gereden deeltraject  is  op een andere dag eventueel  in een (korte) 

dagtocht in te passen. 

  

Bezoek musea voor meer achtergrondinformatie  

Fietsend door het gebied l i jkt de geschiedenis niet direct op de 

voorgrond te treden.  Het begr ip ‘Turfroute’  geeft wel aan dat het 

gebied een geschiedenis heeft waar ‘ turf ’  een belangr i jke ro l  

speelde. Maar zonder achtergrondinformatie over bi jvoorbeel d de 

Opster landse Compagnonsvaart is  maar moei l i jk te beseffen 

hoeveel hier  in enkele eeuwen veranderd is  en op welke wijze 

‘ tur f ’  ook in de huidige t i jd nog steeds z i jn sporen nalaat.  

 

 

   

http://www.itfryskegea.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/
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In het boekje staan dr ie musea vermeld . Het z i jn:  

* Openluchtmuseum It Damshûs in Nij  Beets,  

* Museum Opster land in Gorredijk , 

* Museum Wil lem van Haren en het F.Domela Nieuwenhuis  

 Museum in Heerenveen (twee musea in één) 

 

Een bezoek aan één of meerdere musea geeft  u meer kennis en 

inz ichten over de ontwikkel ingsgeschiedenis  a lsmede over al ler le i  

cultuurhistor ische aspecten  van het gebied in het bi jzonder in 

re lat ie met de turfwinning.  

Een aantal  aandachtspunten  die in dit  verband genoemd kunnen 

worden, z i jn: 

* turf  het ‘bruine goud’  –  wat is ‘ tur f ’  precies, waar en hoe werd  

het gewonnen en waarvoor en waar werd het gebruikt ?; 

*  het verschi l  tussen hoogveenturf  en laagveenturf  –  be ide 

turfsoorten werden in het gebied gewonnen met verschi l lende 

gevolgen voor het landschap;  

* turftransport - hoe en waarheen werd de turf  vervoerd?; 

* winning laagveenturf ,  inpolder ing en ontginning;    

* verander ingen van het landschap/de landschappen door de 

turfwinning en voor het turftransport ; 

* de moei l i jke werk-, woon-, en leefomstandigheden van de 

veenarbeiders en schippers; 

* waarom is turf in de 20e eeuw vr i j  snel uit  beeld verdwenen? 

Bij  een bezoek aan een museum zul len zeker één of meerdere van 

deze aandachtspunten verduidel i jkt worden. 

Voor informatie over de musea en over bi jvoorbeeld de openings -

t i jden kunt u de volgende websites raadplegen:  

www.itdamshus.nl  ;  www.museumopster land.nl  ; 

www.wi l lemvanharen.nl   
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