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Zwembad en sporthal
De Steense

= rustpunt

1

= knooppunt
= stempelpost

!

= opletpunt

DOORTRAPROUTE 8.
Wolvega 21 km
Start: Zwembad en sporthal De Steense, Deken Vaasstraat 15, 8472
AA Wolvega
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
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Fiets het parkeerterrein af. Sla linksaf de Deken Scholtenstraat in.
Volg de Deken Scholtenstraat tot het einde en steek de
Drafsportlaan schuin over naar de Eikenlaan.
Volg de Eikenlaan tot het einde en houd dan links aan, Hoofdweg.
Ga bij de rotonde rechtdoor.
Volg het fietspad langs de Hoofdweg.
In Oldeholtpade, bij de Frankenastraat rechtsaf, wegwijzer naar
De Hoeve.
Volg de bocht naar rechts en het bordje doorgaand fietsverkeer.
Hesselinghstraat, steek over naar de Koele, door de fietstunnel
= opletpunt.
Volg het fietspad langs de N351, sla rechtsaf richting De Hoeve
fietspad langs de Vinkegavaartweg.
Na het water, weg oversteken linksaf naar de Kontermansweg
= opletpunt.
Rechtsaf smal fietspad op richting KNP 60.
Van KNP 60 naar KNP 62 – bij de IJkenverlaat-stuw, linksaf fietspad

Opletten

!

Routepunt 8:
Fietstunnel is niet
heel breed en heeft
een bocht, goed
koers houden dus.
Routepunt 10:
Oversteek over de
Vinkevaartweg naar
de Kontermansweg.
Advies: Neem de
tijd, stap eventueel
af, hier kan hard
worden gereden.

Afstappunt
High Tea Theetuin
Hoofdweg 225,
Nijeholtpade.

DOORTRAPROUTE 8.
Wolvega 21 km
op, blijven volgen tot de N351, rechtsaf. En oversteken richting
Nijeholtpade = opletpunt.
13. Bij KNP 62 linksaf naar KNP 56.
• Fiets je Rijk stempelpost na 300 meter aan de rechterkant.
14. Van KNP 56 richting KNP 54 (we gaan niet helemaal naar KNP 54).
15. Bij kruising van paden rechtdoor op Scheenebospad wegwijzer
richting Oldeholtwolde.
16. Blijf het Scheenebospad volgen tot het einde, dan rechtsaf het
fietspad langs de Hoofdweg weer op, we komen nu weer op
dezelfde route terecht als de heenweg.
17. Blijf fietspad volgen, voorbij rotonde, in de bocht (bij een
knooppuntbordje) rechtsaf, de Eikenlaan.
18. Volg de Eikenlaan tot het einde steek de Drafsportlaan schuin over
naar de Deken Scholtenstraat.
19. Volg de Deken Scholtenstraat tot het einde en sla rechtsaf, en je
komt weer terug bij het beginpunt.

Stempelpost routepunt 13:

High Tea Restaurant Theetuin Nijeholtpade - vrijdag t/m zondag
Hoofdweg 255, 8475CA Nijeholtpade

Opletten

!

Routepunt 12:
Oversteek van de
N351: drukke weg,
wordt hard gereden.
Op het middeneiland
maak je een slinger.

Veiligheid
Geef op tijd richting
aan, het verkeer
achter je heeft dan
rustig de tijd om te
reageren.

