DOORTRAPROUTE
Leeuwarden - Koarnjum 12 km

Startpunt: MFC Bilgaard Ludingawaard, Ludinga 12 8918 GX Leeuwarden
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Met de rug naar Ludingawaard sla rechtsaf volg Ludinga.
Sla rechtsaf het fietspad Rengerspad op, naar KNP 65.
Bij KNP 65 rechtdoor naar KNP 66.
Bij KNP 66 rechtsaf naar KNP 24.
Bij KNP 24 linksaf richting KNP 22 (maar we gaan niet helemaal naar dit knooppunt toe).
Op het fietspad langs de Dokkumer Ee, sla linksaf bij de eerste weg = opletpunt.
Volg de weg tot een t-splitsing, sla rechtsaf naar KNP 1.
Bij KNP 1 linksaf naar KNP 10 in Koarnjum.
Bij KNP 10 naar KNP 23.
Bij KNP 23 ga richting KNP 66 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 66).
Bij kruising met Haskedyk sla rechtsaf.
Einde weg, linksaf de parallelweg op langs de N357.
Aan het einde van de parallelweg (bij kruising met verkeerslichten) linksaf en vrij snel daarna rechtsaf het
fietspad (Jelsumerbinnenpad) op.
Sla vlak voor de bebouwing van Bilgaard linksaf en rij door tot KNP 65.
Bij KNP 65 rechtsaf, we zitten nu weer op dezelfde route als bij de start.
Waar het fietspad de weg kruist linksaf de Ludinga op tot het beginpunt weer bereikt is.

OPLETPUNTEN

Routepunt 6:
Het fietspad langs de Dokkumer
Ee is smal en op mooie dagen
druk.

AFSTAPPUNT
Routepunt 6:
Langs de Dokkumer Ee
staat een bankje, dat uitzicht
geeft over de Dokkumer Ee.

TOERISTISCHE TIP
Koarnjum
Landgoed Martenastate met een
park met stinzenflora.
Meer infor: martenastate.nl
Jelsum
Dekemastate, met een stinzentuin. Meer info: dekemastate.nl
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= rustpunt
= 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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Verwijst naar knooppunt
op de bordjes
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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!

