Fietsroute Groningen

3 uur

Rondje Westerkwartier

Ben jij op zoek naar duurzame pareltjes van het Westerkwartier? Dan is deze fietsroute geschikt voor jou!
Tijdens deze twee uur durende tocht (zonder pauzes) fiets je langs drie verschillende aanbieders waar je de
natuur kunt zien, proeven, ruiken en beleven.
De start vindt plaats bij biologische zorgboerderij en leer-werkbedrijf de Weide Blik. Hier kun je terecht voor
groente en vlees. De tweede stop is bij biologische veehouderij Ande Niedijk bij Enumatil. Vervolgens fiets ja
naar Loeigoed Natuurvlees in Boerakker. Hier kun je een vleespakket bestellen, om deze later thuis te laten
bezorgen. Na deze stop is de borg Nienoord zeker een afstap waard. De borg biedt sinds 1958 onderdak aan het
nationaal rijtuigmuseum en is een 19e eeuws Groninger buitenplaats van allure, dat oorspronkelijk dateert uit
1524.
Je vervolgt de route langs Natuurboederij Eytemaheert in Sandebuur. Een natuurinclusieve kringloopboerderij
nabij natuurgebied de Onlanden. Je kunt niet op de boerderij zelf terecht, maar als je door Nietap fietst
(aangegeven op de kaart) vind je een informatiebord met informatie over de boerderij. Vervolgens fiets je door
het prachtige waterbergingsgebied de Onlanden, die de natuurbeleving compleet maakt. De laatste stop voor de
finish is de andere locatie van zorgboerderij de Weide Blik waar onder andere een ruime groentetuin en een
kruidenspiraal te vinden is.
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Museum Nienoord

Rondje Westerkwartier

Adres
Nienoord 1
9351 AC Leek

Start/Finish

Zorgboerderij De Weide Blik

Friesestraatweg 15a
9831 TB Aduard

S/F

3

maandag t/m donderdag
09.45- 15.30 uur

Natuurboerderij Eytemaheert

1

Route gaat langs informatiepad
(53.167003, 6.417737)
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Ande Niedijk
Biologische Veehouderij
Adres
Lettelberterdijk 16
9811PC Enumatil

Openingstijden
Bestellen kan via de webshop
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B
Waterbergingsgebied
de Onlanden

B
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Loeigoed Natuurvlees

2
A

Hoofdweg 12
9362 RA Boerakker

3

Genoten van jouw fietstocht, de natuur en alle
leuke bezoekjes? Deel je foto met
#GoodFoodClub! En maak kans op een
verrassingspakket!

De GoodFoodClub is een initiatief van de Natuur- en
Milieufederaties.
Het doel is het promoten van lokale producten van
de duurzame landbouw. Met meer aandacht voor
natuur, biodiversiteit en klimaat.
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Zorgboerderij
De Weide Blik

Leegeweg 6
9745 CP Groningen

DIT IS EEN INITIATIEF VAN:

