
DOORTRAPROUTE 

Dronryp  20 km 

Startpunt: MFA d’ Ald skoalle Hobbemasingel 17, Dronryp  

 
1. Met MFA d’ Ald skoalle in de rug, sla rechtsaf en meteen weer rechtsaf Skilpaed. 

2. Bij KNP 61 rechtdoor, de brug over het Van Harinxmakanaal naar KNP 67. 

3. Bij KNP 67 naar KNP 74. 

4. Bij KNP 74 naar KNP 53. 

5. Bij KNP 53 onder de Westergoweg (N359) naar KNP 72 = opletpunt. 

6. Bij KNP 72 door Hilaard naar KNP 70. 

7. Bij KNP 70 linksaf klein paadje op richting KNP 60 (maar we gaan niet helemaal naar KNP 60). 

8. In Boksum bij de bakker rechtsaf (om de Sint Margaretakerk op de terp te bekijken, stap bij de bakker even af 

en ga te voet rechtdoor naar de kerk). Volg Buorren, wordt later Oedsmaweg. Einde weg rechtsaf, we zitten nu 

weer op de knooppunten volg KNP 59 

9. Bij KNP 59 naar KNP 39  

10.Bij KNP 39 naar KNP 77 de brug over het Van Harinxmakanaal 

11.Bij KNP 77 in Ritsumasyl linksaf langs het Van Harinxmakanaal naar KNP 61, een deel van dit pad (ca 400 meter) 

is smal =opletpunt 

12.Bij KNP 61 in Dronryp rechtsaf Skilpad en linksaf naar de Hobbemasingel, u bent weer terug op het beginpunt.  

 

 
OPLETPUNTEN 
 

Routepunt 5:  

Oversteek naar de linkerkant van 

de weg richting tunnel onder Wes-

tergoweg, vrij smal en haakse 

bochten, fietsers moeten voorrang 

geven. Verminder op tijd vaart en 

wees bedacht op hardrijdende 

automobilisten die de afrit afko-

men. 

 

Routepunt 12:  

Deel van het pad langs het Van 

Harinxmakanaal is smal. Let op bij 

tegenliggers. 

 

AFSTAPPUNT  

Rustpunt Mounderplak 
Puoldyk 69, Dronryp 
Hier is een terras met koffie en 
thee en een toilet. 



40 = knooppunt 

= opletpunt 

= rustpunt 

ROUTEKAART DOORTRAPROUTE 

Dronryp 20 km 

Deze route is met zorg samenge-
steld. Wanneer er toch fouten in 
zitten of u heeft een andere 
vraag, dan kunt u contact opne-
men met  
fietsschool@fietsersbond.nl  



DOORTRAPROUTE 20 km 

DRONRYP 

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 

61 1 

 

67 

74  

77 

12 

53 

72 

 61 

59 39 

70 7-8 

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! 


