
Fietserspad noord.

Van Uelsen (D) naar Groningen.



Dinsdag 4-7-2006. Uelsen - Zweeloo (59,91 km).
Terwijl ik de tent opbreek, zet Tineke nog thee voor onderweg. Dan
rijden we naar het centrum van Uelsen. Tineke vraagt er de weg bij
het VVV-kantoor, dan ontbijten we bij Konditorei Meijer. Dat neemt
nogal wat tijd in beslag. Maar dan krijgen we een heerlijk ontbijt
voorgezet voor •7,00 de man: Met kaas, gekookte en rauwe ham,
kruidenkaasjes filé americain, aardbeien, druiven, qumquats, diverse
soorten broodjes.

Uelsen.



Wel wordt het zo half elf
voor we weer doorgaan.
We nemen direct de
Hardinghäuserstrasse.
Direct buiten het dorp is
het stevig klimmen,
maar dan valt het wel
weer mee. Net voor
Hardinghausen moeten
we de LF14b volgen. Dat
maakt de route een stuk
gemakkelijker te vinden.

Uelsen.



Jaknikkers in Wöstenteich.

Coevorden - Picardiekanaal.



We zien hoge windmolens en volgen verderop de alternatieve route over
Hoogstede en Grossringe om die slechte zandpaden te mijden. Geregeld
stoppen we even om wat te drinken. Het is weer aardig heet en dat maakt
uiteraard dorstig.
Via het Coevorden - Picardiekanaal en een jaknikkerpark van de NAM gaat
het langs de Grenz AA. (De grens dus.)
Via een Verboden Toegang-pad naar de weg naar Vlieghuis en de
voormalige schans: De Katshaar. Die schans zien wij niet terug in het
landschap.  Weer een kanaal (Stieltjeskanaal). Dan de minidorpen
Dalerveen, De Haar en Den Hool.

Daar vinden we rust op het terras achter het Toverhuis. Een prachtig
ingeklede tuin, met rust, thee en marsepein gebak. Dat smaakt.

Toverhuis, Den Hool.



Dan rijden opnieuw naar een kanaal dat ons naar de Westerstroom brengt.
Via het mooie bos en hei van het Klenckerveld rijden we Oosterhesselen in.

Terwijl Tineke bij een Coop wat te drinken en appels haalt, rijdt voor aan de
straat een grote trekker met een nog grotere tankaanhanger bij het
achteruit een erf oprijden de asfaltstraat volledig te grabbel. Die is dus
aardig gesmolten. Via stille lanen gaat het naar het brinkdorp Aalden met
een zeer oude oude kern.

Dan brengt een ommetje ons naar het eindpunt van vandaag Zweeloo. We
vinden de camping Knieplanden achter een druk bezet zwembad, vlak tegen
Lanen aan. (16.30)

Grens  Aa.



Klenckerveld.

Oosterhesselen.



Zweeloo.

Beek tussen Zweeloo en  Aalden.



We krijgen een prachtig plekje in de schaduw van hoge bomen op een mooi groen grasveld. Na de tent opzetten en de broodnodige douche ontdekken we dat
het café-restaurant op de camping dicht is. We zullen dus straks Lanen in moeten. Ik schrijf het verslag bij. (18.33)
Wat later lopen we Aalden in en gaan links bij het Wapen van Lanen eten: Tineke Tomatensoep en een vegetarische salade, ik een Drentse mosterdsoep en
een stoofpotje met gebakken aardappels.
Na afloop lopen we het dorp een eindje in, zien een COOP, die ‘s morgens om 8 uur opent. Daar kunnen we morgen voor eten en drinken terecht.
Kwart voor negen zijn we op de camping terug. De laatste zwembadgasten rijden dan op huis aan.
‘s Avonds liggen we naar de WK-wedstrijd Duitsland - Italië te luisteren. Duitsland probeert het wel, maar de Italianen hebben meestal toch de overhand. Wel
blijft het na 90 minuten 0-0. Dat dreigt ook na de verlenging zo te blijven, maar Italië maakt in de laaste paar minuten nog twee goals. Wanneer de wedstrijd
morgen 1-0 zou worden hebben wij in de toto met PS ook de halve finale punten. Nog mooier natuurlijk wanneer Frankrijk zou winnen. Intussen probeer ik op
het luchtbed gelegen foto’s van vleermuizen te maken.

Vleermuizen boven Camping Knieplanden.



Woensdag 5-7-2006. Zweloo - Zeegse. (53, km)
Terwijl ik wakker probeer te worden, gaat Tineke wat inkopen in het dorp.
Het is opnieuw al vroeg heet. Vandaar dat het gunstig is, als we al om 9.30
de camping afrijden. We krijgen van de nieuwe beheerder enkele stickers
mee om uit te delen.

Allereerst gaan we het kerkje in Zweeloo bekijken en dan pikken we de route
weer op en rijden door de uitgestrekte bossen van het Sleenerzand.
Verderop steken we het Oranjekanaal over. We zien er onder andere plastic
kunstopjecten met de titiel Vallend Water. Na de bocht naar rechts op een
soort heideveld is wat van het pad af een grote zwerfkei te zien en enkele
grote beelden die met zwerfkeien opgebouwd zijn.

Zweeloo.

Oranje Kanaal.







De route voert ons van het ene in het andere bos: Schoonloër Boswachterij,
De grote hei om het Elpermeer met heel wat watervogels. Ik maak er enkele
foto’s van vanaf twee picknicksetje.

Elpermeer.

Watersnuffel, Enallagma cyathigerum.



Boswachterij Grolloo en
het Groloërveen,
(vlakbij de sterrenwacht
van Westerbork)
brengen ons naar
Grolloo.

Grolloër Veen.

Tjasker om water weg te malen.



Viervlek, Libellula quadrimaculata.



Grollo het plaatsje dat bekend is
geworden van de LP van Cuby and
the Blizzards. We nemen een softijsje
bij een van de twee cafés die hier
naast elkaar staan. (Een kerkje houdt
ze uit elkaar. We ontdekken warempel
nog een borstbeeld van Harrie
Muskee, die dit plaatsje op de kaart
heeft gezet.

Net buiten het dorp zien we wat van
de weg af de grote vennen van het
Witte Veen: De Moere.

Hunnenbedden, Rolde.



Dan volgen we ruwweg de loop van het Andersche Diep, dikwijls niet meer
dan een dichtgegroeide greppel. Rechts de Boswachterijen van het
Drouwenerveld en Gieten. links woeste gronden, waar zo her en der wat
bleke koeien op grazen. natuur gebied. Dan verlaten we de bossen en gaan
via Anderen (niets bijzonders te zieen) naar Rolde. We bekijken er de
hunnebedden. Ik ben aardig aan mijn tax, en dus verlaten we de route en
zoeken een terras in Rolde zelf.
Het wordt aan de doorgaande weg een heel aardige uitspannng: De
Gelagkamer van Arlen. Ik drink er een Amberbier en later een bitterlemon,
Tineke twee Nestea zonder koolzuur. Ze neemt er nog een appelvlaaitje bij.
Met de energie, die we daar opdoen, gaan we weer op pad via Balloo en het
Ballooërveld, zeer uitgebreid heide- en grasvelden. De informatie op de kaart
is wat dat betrefd niet juist. Het terrein links van het fietspad ziet er precies
zo uit dan rechts. Wederom een schitterende stuk natuur. We passeren de
Drentse Aa.
Het weer is vandaag nog heter dan gisteren, wel waait het meestal wat
harder en meestal uit westelijke richting. Verder drijven wolken over.(Later
op de middag zijn die wolken gelukkig weer helemaal verdwenen.
Vooraan in Taarlo zien we ooievaars op hun nest.

Taarlo.

Rolde.



Ooievaar, Ciconia ciconia.



Het laatste deel van deze trip is weer kort interessant landschap, we zien de
eerste windmolen (sinds Geesteren!) bij Oudemolen. Gezien mijn conditie
besluiten we in Zeegse een camping op te zoeken. Het wordt camping
Molenkamp. Net als gisteren krijgen we veld 18 aangewezen. Nu in de
schaduw van enkele hoge dennen. Nadeel hier is opnieuw dat er geen
winkel, café of restaurant open is. Voor een winkel moeten we naar Zuid-
Laren! Restaurants hier bij de Golden Tulip (duur!) en wat verder terug.
Na het opzetten van de tent ga ik douchen. Tineke regelt intussen twee
stoelen bij de receptie. Het verslag wordt tot net na zessen bijgeschreven.

Wat later gaan we terug naar Zeegse om bij het eetcafé “ ‘t Witte Huis” te
gaan eten. We krijgen er goed te eten. Ik mosterdsoep en
champignonschnitzel, Tineke gebakken camembert alles met frites, salade.
De gebakken aardappels blijven staan. Ik heb er nog een stuk meloen en
een gestoofd peertje erbij. We drinken er beide Witte Hoegaerde. heerlijk
met zo’n heet weer.
Uiteindelijk nemen we met een cappuccino en een ijs met boerenjongens
afscheid. Goed gegeten en gedronken. We kunnen er weer even tegen.
Om kwart over acht zijn we weer op de camping terug.

Oudemolen.

Zuid - Laren.



Donderdag 6-7-2006.
Zweeloo - Groningen
(26,18km).
Zonder eten en alleen een
sinasappelsap op gaan we om
half tien de camping af en weer
op pad. We zijn echter vrij vlot
in Zuid-Laren, waar Tineke wat
mondvoorraad bij de COOP
inslaat. Op een groot speelveld
achter die winkel vinden we een
bankje waar we wat eten en
drinken. (Foto vorige pagina.)

Dan weer door in de richting
van Groningen. Erg spectaculair
is het vandaag niet. De paden
bestaan dikwijls uit fijn witte
steensnippers, hetgeen het
rijden lasitiger maakt.

Molen aan het Paterswolder Meer.



De route gaat door enkele dorpen heen die misschien wel grote huizen hebben maar onze belangstelling niet kunnen trekken. Wel interessant is het grote
meer net onder Groningen. Langs de paden staan enorme aantallen bereklauwen. We kijken even bij een molen aan het meeer.
Het laatste stuk door zuid Groningen naar de camping is niet bar interessant. De camping vinden we pas na het hele stadspark doorkruist te hebben.
Het is ook vandaag weer erg heet. Dus ben ik blij als de tent weer staat en even uit kan puffen. Het is maar goed dat we vandaag slechts enkele km’s afgelegd
hebben.
Rond half drie gaan we te voet naar de stad. Eerst naar het station om informatie te vragen tav het meenemen van de fietsen met de trein.
Bagage kan een probleem zijn wanneer er veel mensen met de fiets mee willen. Meer krijgen we niet te horen.

Klik hier voor het verslag van deze wandeling door Groningen stad.

Om goed tien uur zijn we dan weer op de camping terug.

Zweefvlieg (Syrphidae).

Groningen.pdf

