
TEST-versie Doortraproute Appelscha 22 km 
 
Start: Parkeerplaats op Boerestreek 4 Appelscha (tegenover Hotel 
Appelscha) 
 

1. Sla rechtsaf 
2. Vlak voor de rotonde bij KNP 91 rechtsaf het fietspad op naar KNP 63. Dit is richting 

Wateren/Diever = opletpunt 
3. Over het viaduct van de N381 (de weg Drachten-Emmen). Daarna bij einde fietspad 

rechtsaf KNP 63 verder volgen via half verhard fietspad. U komt later weer op een 
asfaltweg. Het bord KNP 63 staat aan de linkerzijde van de straat. U blijft rechts. 

4. Bij KNP 63 rechtsaf asfalt fietspad naar KNP 39. 
5. Bij KNP 39 rechtdoor asfalt fietspad naar KNP 61. 
6. Bij KNP 61 rechtdoor naar KNP 62, U komt op verharde weg (Schaapsdrift) 
7. Einde weg oversteek van de weg (Wateren) naar het fietspad = opletpunt 
8. Bij KNP 62 rechtdoor naar KNP 64 en KNP 23 
9. Bij KNP 23 rechtdoor naar KNP 33, u komt door het dorp Zorgvlied. 
10. Bij KNP 33 rechtsaf klinkerweggetje naar KNP 31. KNP 31 staat rechts in de flauwe 

bocht van de asfaltweg. 
11. Bij KNP 31 rechtsaf via half verhard fietspad naar KNP 86. 
12. Bij KNP 86 rechtsaf via half verhard fietspad naar KNP 87 (naar Appelscha) = 

opletpunt:  
13. Bij KNP 87 linksaf via betonnen fietspad naar KNP 85.   
14. Bij KNP 85 laten we knooppunten even los, en blijven het betonnen fietspad 

rechtdoor volgen door het tunneltje. Daarna fietspad rechtdoor en we pikken de 
knooppunten weer op naar KNP 91. 

15. Bij KNP 91 linksaf naar het beginpunt.    
 
 
Opletpunten 

Routepunt 2: dit is op sommige momenten een drukke omgeving en de fietsroute is niet 
direct duidelijk. Advies: neem de tijd. 
Routepunt 7: oversteek weg 
Routepunt 12: vlak voor KNP 87 oversteek een weg (Canada) waar het op mooie dagen druk 
met autoverkeer kan zijn 
 

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 digitaal vragenformulier.  

Wilt u dat invullen?  

Bedankt alvast.  

Lukt het niet met het formulier, stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl dan 

ontvangt u Wordformulier. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Team Doortraproutes 

mailto:fietsschool@fietsersbond.nl
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