Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk
Fietstocht Luxwoude
U komt langs het natuurgebied De Deelen, zodat u de tocht eventueel kunt combineren met een bezoek
aan het natuurgebied.
Wij wensen u een plezierige fietstocht.
Start: Dorpshuis / ijsbaan Trefpunt te Luxwoude, Hegedyk 38.
Lengte van de tocht ca 25 km.
Op de routekaart is de route met een streepjeslijn aangegeven, de omcirkelde nummers corresponderen
met onderstaande nummers.
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Vanaf het dorpshuis rechts, Hegedyk
Deze, soms slingerende dijk volgen tot een driesprong, hier links; Aengwirderweg
Na huisnummer 359 rechts, Alberts Mol’s Menninge *)
De weg gaat halverwege over in fietspad
Einde weg rechts, P.G. Otterweg
Einde weg links, Deelenweg
Over de brug links, Hooivaartsweg
Deze weg voert u langs het natuurgebied De Deelen
Aan het eind van de weg links, de brug over
Gelijk na de brug weer links, Bornego, richting Luinjeberd
Eerste weg rechts, Scharweg
Einde weg links, H.B. Jonkerweg
Einde weg rechts, Bornego. (tot 1975 heette deze weg de Spitsendijk)
Einde weg links, Aengwirderweg, u bent nu in Luinjeberd
U fietst door het dorp tot de eerste weg rechts, Pastoriesingel
Derde weg links, Haudmare
Dit is een lange rechte, z.g. ruilverkavelingsweg
Aan het einde van deze weg rechts, Hegedyk
U komt na ca 500 m weer in Luxwoude, het dorpshuis is aan uw linkerhand
Hiermee bent u aan het eindpunt van deze fietstocht gekomen

*) Albert Hendriks Mol, geboren plm. 1774 in Giethoorn en op 20 oktober 1857 te Tjalleberd overleden. Albert Mol was
veenbaas en had aan deze Menninge vele eigendommen. 'Menninge' is de Overijsselse naam voor 'reed'. Aan de vervening
van het Aengwirder gebied hebben vele mensen uit Overijssel deelgenomen (uit Giethoorn enz.). Mol was zo’n Gieterse
naam.

Er is veel aandacht besteed aan het uitzetten van deze fietstocht. Toch:
Mochten er tijdens het fietsen situaties zijn ontstaan die niet meer in overeenstemming zijn met deze
routebeschrijving, stellen wij het erg op prijs als u deze wilt doorgeven.
U kunt dit doen via e-mail: info@geaflecht.nl
Het bestuur van Natuurvereniging Gorredijk en de fietswerkgroep kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken en ongemakken. U fiets voor eigen risico!

