
DOORTRAPROUTE 

Berltsum 19 km 

Startpunt:  Dorpshuis ’t Heechhout, Sportleane 5, 9041 EC Berltsum 
 
1. Via Túnboustrjitte en Mulseleane, linksaf naar de Hôfleane. 

2. Op de Hôfleane rechtdoor op het fietspad naast de Kleasterdyk naar KNP 41. 

3. Van KNP 41 naar KNP 88, via de Kleaster Anjum en Berlikumerweg naar het dorp Ried. 

4. In Ried  linksaf de Peinserweg (wegwijzer naar Peins), wordt later Riedsterweg met fietspad. We laten de  

knooppunten even los.   

5. Einde weg rechts, in Peins linksaf (wegwijzer naar Franeker en Dronryp) langs de kerk naar KNP 92. 

6. Bij KNP 92 naar KNP 44 – in het dorp Skingen (Alddyk). 

7. Van KNP 44 naar KNP 90 (in Slappeterp rechtsaf). 

8. Bij KNP 90 rechtdoor naar KNP 84 (midden in het dorp Menaam). 

9. Bij KNP 84 rechtsaf en einde weg links, wegwijzers naar Berltsum (let op – we laten nu de knooppunten los). 

Bitgumerdyk wordt Gernierswei met fietspad. 

10.Bij de Sânwei rechtsaf (we zitten nu weer op de knooppunten). 

11.Bij KNP 78 richting KNP 81 (maar daar gaan we niet helemaal naar toe). 

12.Bij KNP-bordje richting KNP 81 voor bruggetje bij Berltsum, rechtsaf nieuwbouwwijk in. 

13.Weg volgen, einde weg links, oversteek van de Koekoeksleane, it Achterpaed (we komen nu weer op de knoop-

punten route naar KNP 81). 

14.Einde weg rechtsaf, de Sportleane, we zijn weer terug bij het startpunt. 

TOERISTISCHE TIPS 
 

Kleaster Anjum 
Anjum of Klooster Anjum is ver-
noemd naar het klooster Mariën-
berg dat hier in de middeleeuwen 
heeft gestaan.  Begin 20ste eeuw 
werd de hoge terp waarop het 
klooster stond  afgegraven, nu 
herinnerd de naam van de weg 
alleen nog aan het klooster. 

 
It feintsje fan Menaem 
Midden in Menaam staat dit 
beeldje, dat verwijst naar het door 
Fedde Schurer geschreven liedje  
‘It Feintsje fan Menaem’.  In dit 
lied gaat een jongetje op zijn oude 
fiets achter meisjes aan en wuift 
naar ze.  

AFSTAPPUNT  

Theetuin Slappeterp 
Kleasterdyk 12, Slappeterp 
Bij KNP 90 links af (500 meter) 



40 = knooppunt 

= opletpunt 

= rustpunt 

ROUTEKAART DOORTRAPROUTE 

Berltsum 19 km 

Deze route is met zorg sa-
mengesteld. Wanneer er 
toch fouten in zitten of u 
heeft een andere vraag, dan 
kunt u contact opnemen 
met  
fietsschool@fietsersbond.nl  



DOORTRAPROUTE  

BERLTSUM - 19 km 

LEGENDA  

DOORTRAPROUTE 

Verwijst naar knooppunt  

op de bordjes 40 

Hier wijken we af van de 

knooppunten. Dit ver-

wijst naar het nummer in 

de routebeschrijving  

12 

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! 


