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Op zaterdag 13 oktober gaan we op de ﬁets van boerderij tot supermarkt!
We laten een klein stukje van de voedselketen zien, waar komt je eten
vandaan en wat voor lekkers hebben we in eigen regio?
Starttijd:

U kunt de route ﬁetsen tussen
10.00 - 14.00 uur

Start en stop plaatsen: AH Roden
Blakervelderhoeve, Roden
De Keuterij, Nieuw Roden
De Molen, Roderwolde
Campina Boerderij, Roden
Op de start- en stopplaatsen ligt de ﬁetsroute klaar en zijn verschillende
activiteiten tussen 10.00-14.00 uur. Van een bezichtiging tot proeven,
smoothies maken en een streekmarkt! Een mooie route van ongeveer 25 km.
Je hoeft je niet in te schrijven, mag starten bij 5 verschillende
stop- en startplaatsen en de ﬁetstocht is gratis!

www.facebook.com/sportencultuurcoaches.noordenveld
www.welzijninnoordenveld.nl/sport-en-cultuur/
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CAMPINA B0ERDERIJ WIELAND (STOP EN STARTPLAATS)
OOSTEINDE 17, RODEN
Fiets op het ﬁetspad richting het centrum van Roden
Na +/- 200m slaat u af naar links naar de Weehorsterweg
Op de Weehortserweg neemt u de 1e afslag naar rechts (blijft Weehorsterweg)
Na +/- 200m slaat u rechtsaf het ﬁetspad op
Sla na 780m rechtsaf de Heidelaan op
Op de kruising links naar de Kamplaan
Volg de Kamplaan tot de parkeerplaats van de Albert Heijn
ALBERT HEIJN (STOP EN STARTPLAATS)
SCHOOLSTRAAT 13, RODEN
Sla linksaf de Schoolstraat op richting Mensingebos
Ga na 130m linksaf de Brink op en ga na 70m rechtdoor Mensingheweg op
en neem het ﬁetspad, volg dit ﬁetspad
Na de autoparkeerplaats aan uw rechterhand na +/-na 1 km gaat u rechtsaf
Volg dit ﬁetspad en na 600m slaat u rechtsaf
Volg dit ﬁetspad en na 800m slaat u linksaf en neemt het ﬁetspad aan de Norgerweg
Na +/- 300m vindt u de Blakervelderhoeve aan uw rechterhand
BLAKERVELDERHOEVE (STOP- EN STARTPLAATS)
NORGERWEG 17, RODEN
Sla rechtsaf op het ﬁetspad richting Norg
Ga na 150m rechtsaf de Kaatsweg op
Volg Kaatsweg en ga na 440m rechtsaf het ﬁetspad op
Einde ﬁetspad na 710 m linksaf de Hullenweg op
Einde weg gaat u rechtsaf de Esweg op
Ga na 1 km linksaf Zevenhuisterweg op en ﬁets naar nummer 13
DE KEUTERIJ (STOP- EN STARTPLAATS)
ZEVENHUISTERWEG 13, NIEUW RODEN
Fiets richting Roden en ga rechtdoor via de Dorpsstraat naar de Roderweg
Fiets op het ﬁetspad langs de Roderweg, blijf dit volgen ook na de oversteek
Ga na 1 km linksaf de Groene Zoom rechtdoor, na 60m wordt het
Koeriersstraat en vervolgens weer Groene Zoom
Ga na 160m rechtsaf Bevrijdingsplantsoen, straat gaat over in Heymanslaan
Ga links met de weg mee Ceintuurbaan West, blijf deze weg volgen, gaat over in Ceintuurbaan Noord
Sla bij de rotonde linksaf de Leutingewolderweg
Volg de Leutingewolderweg na 120m rechtsaf en blijf de weg volgen
Einde weg links naar De Ring, volg De Ring en hou rechts aan na 240m, volg De Ring na 170m rechtsaf
Ga na 400m schuin links Oosteinderlaan en ga na 940 m schuin rechts het ﬁetspad op
Ga na 740m linksaf Aan de Vaart op en ga na 10 m rechtsaf op de Sandebuursedijk
Volg deze weg ongeveer 1 km en sla rechtsaf de Kruiskamp op
Ga na 700m linksaf Hoofdstraat op en volg deze weg tot de Molen
MOLEN WOLDZIGT (STOP- EN STARTPLAATS)
HOOFDSTRAAT 58, RODERWOLDE
Fiets terug de Hoofdstraat op richting Roden
Blijf de Hoofdstraat volgen, gaat over in Roderwolderweg
Volg Roderwolderweg na 1 km linksaf, het blijft Roderwolderweg en blijf de weg volgen
Steek over bij de stoplichten en ﬁets op het ﬁetspad, langs de Oosteinde.
U bent gearriveerd bij de eerst genoemde stop- en startplaats (Campina Boerderij)

