AFSTAPPERS
Blokzijl & de Gouden Eeuw
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Blokzijl begon als nederzetting en werd later een vesting aan de Zuiderzee. In de Gouden Eeuw kwam er een
levendige handel met Amsterdam op gang en Blokzijl werd
handelsstad en overslaghaven. Wanneer u door het stadje
wandelt, ziet u het verleden terug in de monumentale
panden met de hals-, klok- en trapgevels en aan de
bochtige straatjes.

Buitencentrum De Weerribben

FIETSROUTE
WEERRIBBEN &
WIEDEN
(±40 KM)
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In Ossenzijl staat het buitencentrum De Weerribben.
Naast een groot assortiment kaarten en routes is hier
volop informatie verkrijgbaar over de verschillende excursies. De expositie en videopresentatie vertellen u alles
over het ontstaan en onderhoud van het natuurgebied.

Vervenershuisjes
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Wanneer u door de Weerribben fietst ziet u vervenershuisjes en molens. In de vervenershuisjes woonden de
turfmaker met zijn gezin. Het huisje was in tweeën
gedeeld: het voorste deel was het woongedeelte en het
achterste de stal.

Molens
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De tjaskermolens worden al vanaf de Middeleeuwen
gebruikt om het waterpeil verlagen. De kleine windmolentjes komen oorspronkelijk uit Amerika en houden
de rietlanden nat. Opvallend detail: oude onderdelen van
een T-Ford laten de wieken van de molentjes draaien.

Riet
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Er is volop riet in het gebied. Rietwinning is al lang een
heel belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking.
Vandaag de dag wordt het riet nog steeds van december
tot en met maart gewonnen. Riet uit de Weerribben en de
Wieden staat bekend om de zeer goede kwaliteit.

Hebt u genoten van uw fietstocht? Probeer dan ook eens een van
de andere routes om de rijke historie en vele schatten van de regio
WaterReijk te ontdekken. Voor meer informatie
over o.a. evenementen, activiteiten, bezienswaardigheden en de dichtstbijzijnde eet- en drinkadressen kunt u de gratis regio-app downloaden
door de QR-code te scannen. Of neem een kijkje
op WaterReijk.nl.
www.WaterReijk.nl
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