TEST DOORTRAPROUTE GORREDIJK – 30 KM
Startpunt: Sportcentrum Kortezwaag, Mientewei 2, Gorredijk
1. Sla rechtsaf de Mientewei op, wordt later Jodocus Heeringastraat.
2. Vlak voor het water sla linksaf, Brouwerswal. Opletpunt: U fietst hier tegen het verkeer
in (dat is officieel toegestaan), dwars geparkeerde auto’s die mogelijk niet bedacht zijn
op fietsers uit de verkeerde richting. U kunt ook eerst over de brug fietsen en dan linksaf
slaan. Dan moet u wel een gedeelte met de fiets aan de hand wandelen, want een deel is
officieel voetgangersgebied.
3. Bij de brug. Brug over en de route aan de andere kant van het water vervolgen naar KNP
67 = Opletpunt oversteek Overtoom
4. Bij KNP 67 in Terwispel rechtsaf naar KNP 03
5. Bij KNP 03 rechtsaf naar KNP 69 fietspad op langs de Sweachsterwei, naar Lippenhuizen,
dan oversteken (opletpunt) naar bospad naar KNP 69. Boerestreek/Binnenwei (weg
Lippenhuizen – Hemrik) naar bospad als Himrikkerwei.
6. Bij KNP 69 naar KNP 25
7. Bij KNP 25 naar KNP 83
8. Bij KNP 83 naar KNP 92 – bij Restaurant t Witte Huus
9. Bij KNP 92 over het parkeerterrein naar fietspad naar KNP 29
10. Bij KNP 29 naar KNP 27 (u komt langs natuurgebied Weinterper Skar)
11. Bij KNP 27 naar KNP 45
12. Bij KNP 45 richting KNP 25 -maar let op daar gaan we niet helemaal naar toe (we laten nu
de knooppunten even los)
13. Bij het volgende kruispunt (Poasen/Sparjebird) linksaf klinkerweg op naar Sparjebird
14. Bij volgende kruispunt (ingericht als pleintje) rechtsaf
15. Vlak voor de bebouwde kom van Hemrik linksaf naar KNP 05 (we zitten nu weer op de
knooppuntenroute)
16. Bij KNP 05 naar KNP 65
17. Bij KNP 65 naar KNP 63
18. Bij KNP 63 de route volgen naar KNP 67
19. Bij de eerste brug, afslaan naar links Jodocus Heeringastraat, die overgaat in de
Mientewei. U komt nu weer op het beginpunt.

Opletpunten
Routepunt 1: eenrichtingsverkeer, let op geparkeerde auto’s die wegrijden
Routepunt 3: oversteek Overtoom
Routepunt 3: oversteek Boerestreek/Binnenwei, autoweg

Beste testfietser,
Graag willen wij weten wat u vond van de Doortraproute.
In de mail met deze routebeschrijving, zat ook een link naar een eenvoudig vragenformulier. Wilt u
dat invullen?
Bedankt alvast.
Lukt het niet met het formulier, stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl dan
ontvangt u een papieren exemplaar.

Met vriendelijke groeten,
Team Doortraproutes

Routekaartje Doortraproute Gorredijk

