DOORTRAPROUTE
Drachten - De Leien 20 km

Startpunt: Sportpark de Fennen, Noorderdwarsvaart 217, 9201 KK Drachten
1. Fiets over het sportpark, verlaat dit park aan de zijkant.
2. U passeert 5 paaltjes, sla linksaf een schelpenpad op, parallel aan de N31 autoweg.
3. U komt knooppuntbordje tegen, richting KNP 72 (maar we laten de knooppunten zo weer los).
4. Blijf het (half verharde) fietspad door de wijk volgen tot het einde.
5. Sla rechtsaf en volg het fietspad langs Het Noord (drukke weg) en Folgeren naar KNP 54.
6. Bij KNP 54 fietspad vervolgen naar KNP 95 in Opeinde.
7. Direct na de brug over de Opeinder Kanaal rechtsaf naar KNP 94.
8. Volg daarna route (deels schelpenpad) naar KNP 82.
9. Bij KNP 82 rechts naar KNP 79.
10.Vlak na de brug bij Eastermar, steek de Sumarderwei over (= opletpunt) en fiets naar KNP 79. U kunt hier ook
even het dorp Eastermar in fietsen.
11.Bij het verlaten van de bebouwde kom, ter hoogte van de Kleine Horstweg, slinger in het fietspad (= opletpunt), vervolg de route naar KNP 78.
12.Bij KNP 78 rechtsaf de Bildtweg op naar KNP 57, deels een smal maar stevig fietspad waar achter elkaar moet
worden gefietst.
13.Daarna gaat het fietspad over in een weg, rechts ligt Paviljoen de Leyen.
14.In Rottevalle, KNP 57, vervolg de route naar KNP 46 en KNP 55.
15.Bij KNP 55 rechtsaf fietspad langs de Folgersterloane.
16.Linksaf bij Noardereind, let op: we verlaten nu de knooppunten.
17.Volg het fietspad onder de N31 Waldwei.
18.Meteen na het tunneltje (=opletpunt) slaat u rechtsaf en fietst u het sportpark weer op, langs de 5 paaltjes.

OPLETPUNTEN
Routepunt 10: Oversteek van de
Sumarderwei na de brug in Eastermar: oversteek in een bocht
Routepunt 11: fietspadslinger einde bebouwde kom Eastermar
Routepunt 18: tunneltje met uitstekend hek en aan de andere
kant een paaltje dat niet opvalt

AFSTAPPUNT
Rondom het meer De Leien
staan meerdere bankjes maar
ook een aantal vogelkijkhutten.
Rondom het meer liggen moerassen en boezemland, hierdoor
trekt het gebied veel weidevogels en watervogels.
Paviljoen De Leyen is een prachtige stop voor fietsers. Na KNP
78 gaat u rechtsaf, Bildreed 3,
Rottevalle
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40

= knooppunt

Deze route is met zorg samengesteld. Wanneer er
toch fouten in zitten of u
heeft een andere vraag, dan
kunt u contact opnemen
met
fietsschool@fietsersbond.nl
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Hier wijken we af van de
knooppunten. Dit verwijst naar het nummer in
de routebeschrijving

Op dit traject zit een
opletpunt, lees vóóraf
de routebeschrijving
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Deze Doortraproute, mede mogelijk gemaakt door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Fryslân, maakt onderdeel uit van het landelijke programma Doortrappen. Meer weten over de
Doortraproutes, stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl
Veel fietsplezier!

