
 

 

*Een Kringloop Cross met Open huis, tuin, bedrijf en leuke duurzame tips* 
Op ZATERDAG 8 MAART TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR. 
Let op: de projecten 1,9, 11 en 14 zijn beperkter open ! 

OpsterLanders zet zich in de gemeenteraad en daarbuiten in om onze dorpen duurzamer te 
maken en laat u daarom op deze fietstocht graag kennis maken met diverse 
duurzaamheidsprojecten, waar u verblijd wordt met een (lekkere) verrassing en informatie 
over het project. U kunt natuurlijk ook een klein deel van de route fietsen. De totale lengte is, 
als u alle projecten bezoekt ongeveer 100 km. Vergeet niet bij de bezochte projecten uw 
stempelkaart af te laten stempelen of te laten tekenen, want bij project 14 krijgt u alleen een 
cadeau als u minimaal 5 stempels heeft verzameld. U kunt in ieder dorp starten en bij alle 
projecten kunt u de routebeschrijving, stempelkaart en fietskaartje ook op papier krijgen. 

ROUTEBESCHRIJVING 

De nummers van onderstaande projecten staan ook op het kaartje. la = linksaf; ra = rechtsaf. 

1. Kringloopwinkel, ’t Kiemke 11, Gorredijk 
Gratis grabbelton met duurzame producten. 
Uw gastvrouw Guus Kruis ontvangt u graag TOT 4 UUR. 
Vanaf de Kringloopwinkel ga je ’t Kiemke ra op. Aan het eind ra Leitswei, dan 1e links 
Kerkewal, aan het eind links Hoofdstraat, aan linkerkant Wereldwinkel. 

2. Wereldwinkel; eerlijke handel/fair trade. Hoofdstraat 42, Gorredijk 
Uw gastvrouw: Elske Beintema laat u zien hoe u solidair kunt zijn met de mensen in 
de 3e wereld. Vanaf de wereldwinkel ra, meteen na de brug la Brouwerswal; 2e 
fietsbrug la Formanjestritte 2, Natuurvoedingswinkel de Rounte voor biologische 
producten. 

3. Uw gastvrouwen Marry van Hoegee, Carla la Hey of Sietske hebben een biologische 
verrassing voor u. Vanaf De Rounte , 2e weg ra Compagnonsstr.; 1e la Sjoelstr./Tjerk 
Hiddes; aan eind la H. Ringenoldusstr.; 1e fietspad ra, 1e weg links Trimbeets; aan het 
eind la Burg. Selhorststr.; aan het eind ra Stationsweg, bij rotonde rechtdoor, 
Tolhûsleane 17 aan linkerkant Adremo revalidatie. 

4. Adremo Revalidatie, koploper in duurzame bedrijfsvoering. Uw gastheer/ondernemer 
Jos van der Veldt laat u graag zijn bedrijf zien. Vanaf Adremo terug naar rotonde, la 
Stationsweg, Trijehoek, De Buorren. Aan de rechterkant Attent Faber. 

5. Super Attent//Faber, Lippenhuizen. Een lokale super met relatief veel fair trade 
producten en een duurzame bedrijfsvoering o.a. door afgesloten koelvakken. In de 
winkel stempelen. Volg de Boerestreek richting Hemrik. In het begin van Hemrik la 
De Manege, links aan houden E. Pierswei, aan de rechterkant De Bining, Repair 
Café. 



6. In  MFC dorpshuis De Bining wordt binnenkort een repair café geopend. Meldt u vast 
aan als vrijwilliger of neem een broek met een kapotte ritssluiting mee. Hier kunt u 
ook pauzeren, iets drinken of eten en filmpjes over duurzaamheid bekijken. 
Uw gastvrouwen en –heren: vrijwilligers dorpshuis en coupeuse Fatu. 
Vanaf de Bining ra verder Zandpad, aan het eind ra Butewei; aan het eind ra; aan het 
eind ra Tjerkereed naar Weinterp; linksaf. Steeds rechtdoor onder Fietstunnel, 
Wijnjewoude naar Bakkeveen. Aan het eind la Foarwurkerwei 8A, Zonnepanelenhuis. 

7. Huis met zonnepanelen, Foarwurkerwei 8A, Bakkeveen. 
Uw gastheer: Douwe Klijnstra legt u uit, hoe je met zonnepanelen alle benodigde 
elektriciteit voor je eigen huis kunt opwekken. Aan de andere kant van de vaart la 
fietspad richting Siegerswoude, 1e weg rechts Bremerwei 12, Strohuis van Agaath 
Arends. (t/o nr. 1) 

8. Strohuis; een voorbeeld van coöperatief duurzaam bouwen. 
Uw gastvrouw: Agaath Arends. Iets voorbij Agaath Arends la fietspad (Keulensreedje) 
op. Eind van het fietspad la Middenwei, Foarwurk, links aanhouden, bij Share cross 
splitsing ra Klauwerwei verder Kromhoek, De Slus, coöperatieve biologische tuin 
Ecoterp, De Feart 161, Ureterp. 

9. Ecoterp. Uw gastvrouw en - heer: Jaquelien Plat en Johan Sieswerda . TUSSEN 10 
EN 2 kunt u hier smullen van een warme biologische lekkernij.  Vanaf de Feart 2e 
links Brouwersleane. Aan het eind ra Selmien Oost, Fietstunnel, 1e la, Selmien West, 
bij 1e kruising ra Aldhof; aan het eind la Harinxmaweg, Hoofdstraat rechtdoor, aan de 
rechterkant Houtsnipper- Energiecentrale, Beetsterweg 10-12, Beetsterzwaag. 

10. Energiecentrale, een voorbeeld van lokale, duurzame energieopwekking. 
Uw gastheer en –vrouw: Frank van den Haak en Els van Loon zullen u op een lekker 
nuttig boomstammetje trakteren. Verder Beetsterweg op richting Nij Beets; over 
snelweg. Daarna 1e fietspad la. Aan het eind Leperdijk oversteken( la en meteen ra) 
Pad/weg volgen tot T-kruising, ra, eind ra, Swijnswei 17, (H)Ans en Grietje, 
Kleinschalige duurzame zorg is van groot belang voor onze gemeente. 

11.  Ans en Grietje vertellen over hun opvang van kinderen/jongeren, die extra zorg nodig 
hebben. Dit project is alleen bij droog weer te bezoeken en alleen open van 13.00 tot 
16.00. 
Vanaf Ans en Grietje ra Swijnswei; ver op vaart oversteken, Rolbregerdijk; deze 
volgen tot Tijnje. In Tijnje 1e weg ra, Breewei; na 100 m ra Riperwei. Deze Rechtdoor 
volgen tot Ulesprong 17, 18, Bed en Brochje. 

12. Bed en Brochje; een voorbeeld van kleinschalig duurzaam toerisme. 
Uw gastvrouw Godelieve Kok laat u graag zien wat en ontwikkeld is in een oude 
school en serveert u TUSSEN 10 EN 15.30 een fair trade drankje.  U fietst de 
Riperwei terug naar Tijnje. Bij kruising Rolbregerdijk la en meteen ra Riperwalden. 
Aan de rechterkant vindt u op nr. 4. Romsicht. 

13. Bioboer Romsicht, Tijnje.Uw gastvrouw Mia Stark leidt u graag rond op deze 
biologische veehouderij/minicamping  om de koeien en kalveren te bewonderen. Ze 
laat u een lekker stukje kaas proeven. Vanaf Romsicht ra, 2e weg ra De Duker. Na de 
snelweg onderdoor la fietspad langs de vaart richting Terwispel. 

14. Café Spaltenbrege De Streek 79, Terwispel.   Kraam van Milieudefensie Opsterland.  
Hier kunt u informatie krijgen over de Zonne-zwerfboot,  die Milieudefensie over de 
Turfroute wil laten varen. Verder allerlei praktische milieu tips. Als afsluiting ontvangt 
u hier tegen inlevering van minimaal  5 afgestempelde projecten een milieuvriendelijk 
cadeau, waar u in het voorjaar uw tuin mee kunt verwennen. 
Uw gastvrouw: Ammy Langenbach. OPEN VAN 11 TOT 5 UUR. 


