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Routepunt 8:
Start: Parkeerplaats tegenover achterkant Glinstra State, Freerk
Bosgraafstraat, Burgum.
1.

Vanaf de parkeerplaats rechtsaf de Freerk Bosgraafstraat in.

2.

Sla voor de supermarkt Poiesz rechtsaf het fietspad (tegels, bord
fietspad ontbreekt) op, fietspad wordt later een gewone straat
(Trambaan) en later weer fietspad.

3.

Bij de rotonde oversteken richting KNP 64, fietspad volgen (eerst
naast de Ellingloane, dan vrijliggend en dan naast de Zomerweg).

4.

Fietspad gaat door tunnel onder de Centrale As (N356).

5.

Bij eerste zijweg linksaf, Langelaan.

6.

Langelaan volgen voorbij watertje (mooi afstappunt: pingoruïne)
en brasserie (Om de Dobben).

7.

Net voorbij de Brasserie Om de Dobben rechtsaf, zig- zag door de
hekken het nieuwe fietspad op (terrein It Fryske Gea).

8. Dit fietspad volgen tot eind, weg oversteken rechtsaf fietspad naast
de weg =opletpunt.
9.

Volg het fietspad, naar KNP 56, we pakken nu de KNP op.

De weg ligt hier wat
hoger, waardoor je
eerst omhoog dan
moet oversteken en
dan tamelijk steil
weer naar beneden
moet. Advies: Stap
hier voor hekken af
en doe deze kruising
te voet.

Afstappunt
Routepunt 6: Bankje
bij de Pingo Ruïne
Hurdegarypster
Warren.
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10. Bij KNP 56 naar KNP 57 en KNP 58.

Opletten

11. Bij KNP 58 linksaf richting KNP 52 (maar we gaat niet helemaal
hiernaartoe).

Routepunt 15:

12. Door Lytse Geast einde weg linksaf de Symen Halbeswei op.
13. Einde weg rechtsaf, hier bij KNP 55 pakken we de KNP weer op,
door Suwâld naar KNP 60.
• Stempelpost Fiets je Rijk: Vanaf KNP 60 richting KNP 59.
• Hierna terug naar KNP 59 en KNP 60 en rechtsaf naar KNP 61.
Anders:

!

De oversteek van het
shared space kruispunt: het voelt misschien wat onzeker,
de enige regel hier
is verkeer van rechts
heeft voorrang.

14. Bij KNP 60 linksaf naar KNP 61.
15. Bij KNP 61 naar KNP 62 richting het centrum =opletpunt.

Veiligheid
Stempelpost routepunt 13:
Zonnepont & Kiosk Schalkediep - Dagelijks 10.00 - 18.00 uur
Monnikenweg 5, 9265 XL Suwâld

Geef eens een
bedankje als iemand
je voor laat gaan.

DOORTRAPROUTE 17.
Burgum 20 km

16. Rechtdoor richting KNP 54, de winkelstraat (Schoolstraat) door.
17. Voorbij de winkels, het eerste fietspad linksaf (half verhard) door
het groen rond Glinstra state. Bij splitsing van fietspaden, links
aanhouden.
18. Je komt weer op Freerk Bosgraafstraat, sla rechtsaf. Aan linkerkant
zie je het beginpunt.

Touristische tip
Fiets over de
Langelaan
(routepunt 6) en
stap even af bij het
bankje, want voor je
het weet ben je ze al
voorbij! Daar achter
de bomen liggen
ze verscholen, de
dobben van de
Hurdegarypsterwarren.

