DOORTRAPROUTE
Leeuwarden – Groene Ster 16 km

Startpunt: MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2 te Leeuwarden (parkeerterrein)
1.

Wandel over het trottoir langs de AH het winkelcentrum door.

2.

Stap na de hekjes op de fiets en ga schuin linksaf het fietspad Lieuwenburg op.

3.

Fiets via het Groene Sterpad verder naar KNP 49.

4.

Bij ingewikkelde vijfsprong (even opletten), KNP 49, schuin de weg oversteken fietspad volgen in het recreatiegebied.

5.

Volg het fietspad naar KNP 48.

6.

Het fietspad komt uit op de weg (Woelwijk) linksaf naar KNP 48 in Tytsjerk.

7.

Bij KNP 48, op het kruispunt in Tytsjerk rechtsaf Noarderein/Buorren op naar KNP 58.

8.

Bij KNP 58 rechtsaf via Lytse Geast naar KNP 52.

9.

De weg vervolgen naar KNP 50.

10.

Bij KNP 50 rechtsaf de Alddiel op naar KNP 74.

11.

Bij KNP 74 rechtdoor naar KNP 49.

12.

Bij KNP linksaf richting KNP 82, via het Groene Sterpad dezelfde weg weer terug.

13.

Bij winkelcentrum afstappen en wandelen naar het beginpunt bij MFC.

OPLETPUNTEN
Let op: In het recreatiegebied lopen
ook trimmers, wandelaars en honden
op het fietspad.
Routepunt 3: Oversteek Schierstins:
fietsers hebben voorrang, let op of u
voorrang krijgt. Er is voldoende ruimte
op de oversteekplaats om de oversteek in 2 x te doen.
Routepunt 4: KNP 49 de weg gaat hier
iets omhoog, bij het oversteken van
de weg rekening houden met verkeer
van rechts
Routepunt 7: Bij het verlaten van Tytsjerk zit er in de weg een brede goot
van straatsteentjes, advies: fiets hier
op het asfalt

AFSTAPPUNT
Recreatiegebied
De Groene Ster
horeca en sanitair
Lytse Geast (tussen KNP 58 –52)
staat een prachtig bankje voor een
stop.

ROUTEKAART DOORTRAPROUTE
Leeuwarden - Groene Ster 16 km
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= opletpunt
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

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!

