TEST Doortraproute Leeuwarden – Dronrijp 27 km
Startpunt: Wijkcentrum Westeinde, Eeltjes Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwarden
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Vanaf het wijkgebouw linksaf richting het winkelcentrum
Sla linksaf om het winkelcentrum, voorbij parkeerterrein rechtsaf
Volg fietsstrook, wordt later fietspad
Voor de verkeerslichten, rechtsaf fietspad op, volg KNP 61
Bij KNP 61 richting KNP 76 in Marssum
Bij KNP 76 linksaf langs het Poptaslot richting KNP 77
Bij KNP 77 in Ritsumazijl rechtsaf langs het water richting KNP 61, een deel van ongeveer 400
meter is smal =opletpunt
Bij KNP 61 in Dronrijp, de brug over richting KNP 67
Bij KNP 67 richting KNP 74 in het dorp Rewert
Bij KNP 74 richting KNP 53
Bij KNP 53 onder de Westergoweg (N359) richting KNP 72 =opletpunt
Bij KNP 72 door Hilaard richting KNP 70
Bij KNP 70 linksaf klein paadje op richting KNP 60 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 60)
In Boksum bij de bakker rechtsaf (om de kerk op de terp te bekijken, stap hier even af en ga te
voet) volg Buorren, wordt later Oedsmaweg.
Einde weg rechtsaf, we zitten nu weer op de KNP, volg KNP 59
Bij KNP 59 richting 39
Bij KNP 39 richting KNP 77 de brug over het Van Harinxmakanaal
Bij KNP 77 in Ritsumazijl, net na het bruggetje over het Sylsterrak, rechtsaf richting KNP 99 =
opletpunt, eerste stukje heel steil
Volg het pad langs het water, langs watercampus, in de bebouwing onder de Slauerhoffbrug door
linksaf, We gaan niet helemaal naar KNP 99.
Volg fietspad, gaat onder andere langs de 11-stedenhal (ijsbaan)
Bij de verkeerslichten oversteken, en volg dezelfde route als op de heenweg naar het beginpunt

Opletpunten
Routepunt 7: Deel van het pad langs het Van Harinxmakanaal is smal. Let op bij tegenliggers.
Routepunt 11: Oversteek naar de linkerkant van de weg richting tunnel onder Westergoweg, vrij
smal en haakse bochten, fietsers moeten voorrang geven. Verminder op tijd vaart en wees bedacht
op hardrijdende automobilisten die de afrit afkomen
Routepunt 18: Eerste stukje heel steil, advies afstappen en een klein stukje te voet
Beste testfietser,
Graag willen wij weten wat u vond van de Doortraproute.
Stuur een mailtje naar jetty@vriestyle.com dan ontvangt u een beoordelingsformulier of een link
naar een digitaal beoordelingsformulier.
Met vriendelijke groeten,
Doortrapteam
Karin Broer & Jetty de Vries
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