
 

 
Fietsroute Friesland  

 
Deze prachtige fietstocht gaat door het mooie Noorden van Friesland met als start de Friese hoofd- 
en hofstad Leeuwarden. De fietsroute werd ons ter publicatie beschikbaar gesteld door Twinny Load, 
het bekende merk van fietsdragers, in samenwerking met het Bilderberg Oranje Hotel in 
Leeuwarden.  
 
Over deze route 
Afstand: 56 km 
Land: Nederland 
Provincie: Friesland 
Thema: Molenroutes 
Geschikt voor scootmobiels: nee 
 
Route 
Start: 
Bilderberg Oranje Hotel 
Stationsweg 4 
8911 AG Leeuwarden 
 
Routebeschrijving: 
Handige tip: Zet uw kilometerteller op nul; op de volgende beschrijving vindt u bij iedere aanwijzing 
het aantal kilometers, dat u intussen gefietst hebt.  
0,0 Vanaf Station Leeuwarden links langs het Oranjehotel rijden 
0,0 Bij stoplicht rechtdoor, brug over, langs plein en groot gebouw met zuilen (Paleis van Justitie) 
0,3 Met de bocht mee naar links 
0,5 Bocht in de weg naar rechts volgen (bij Stadschouwburg 'De Harmonie') 
0,7 Bij stoplicht links aanhouden, over de brug rechtdoor 
0,9 Rotonde rechtdoor, 1e weg rechts. Steeds het water aan je rechterhand blijven volgen   
      (Noordersingel) 
1,7 Bij de brug rechtdoor, drukke weg oversteken, water (Dokummer Ee) blijven volgen. 
2,5 Tunnel onder de Ring Leeuwarden rechtdoor. Steeds de hoofdweg blijven volgen, eerst nog langs  
      het water, later er vanaf. 
3,7 Einde van de weg links, fietspad op, paddestoel nr. 24315 
4,6 Op viersprong bij boerderij rechtsaf 
4,7 1e weg rechts (fietspad) over hoog bruggetje helemaal volgen 
5,9 Bij grote boerderij rechts richting Jelsum; paddestoel 24315 (Dekemawei) 
6,5 In Jelsum T-splitsing links ('t Paradijs) 
6,8 Einde van de weg links, over spoor (Skierhûsterwei) 
7,0 1e weg rechts, richting Stiens, grote weg blijven volgen 
8,8 Bij stoplicht rechtdoor, voorbij plaatsnaambord Stiens 
9,8 Rechtsaf Stiens in.  
9,9 T-kruising links, richting centrum, langs de molen hoofdweg door het centrum blijven volgen,  
      rond de kerk 
10,6 Achter de kerk bij hek naar kerkhof links (Hegebuorren) 
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10,8 T-splitsing rechtsaf, Stiens uit 
11,2 Rechtdoor N 357 oversteken, Hoge Herenweg in 
11,9 T-splitsing met groene brievenbus no.54 linksaf 
12,1 Direct weer rechtsaf. 
12,9 Bij dorp Finkum links aanhouden, de brug over 
14,8 Na 2e brug, afslag linksaf richting Oude Bildtzijl 
15,5 Einde weg rechtsaf, op de dijk 
16,0 T-splitsing rechtdoor (Elfstedenroute), dijk af, onderlangs verder 
16,9 Bij een paar huisjes linksaf, dijk weer op 
17,6 Aan het eind linksaf (Koedijk) 
19,5 In Nieuwe Bildtzijl uiterst rechts draaien en doodlopende weg inrijden ('t Bûttendykswechy) 
20,5 Einde van de weg Zeewijk, linksaf door klaphekje onder de zeedijk langs 
27,1 Bij Zwarte Haan door klaphek en bijna 180 graden linksom, dan rechts de dijk af over wit  
        bruggetje, fietspad op. 
29,2 Aan het einde dijk op links, bij bushalte Koudeweg. Dit is de Oude Bildtdijk. Deze helemaal  
         uitrijden tot in het plaatsje Oude Bildtdijk. 
35,3 Over de brug en dan rechtsaf stijl de dijk af. Fietspad langs het water volgen. 
36,6 Wit bruggetje over en rechtsaf. 
37,3 Eind van het pad links. 
37,5 Direct weer rechts. 
38,0 Bij Vrouwbuurster Molen links fietspad, richting Leeuwarden. 
40,0 Waar het fietspad duidelijk de autoweg verlaat rechtsaf richting Beetgum (auto richtingwijzer). 
42,1 Weg helemaal tot eind uitrijden, dan rechts richting Beetgum. 
45,1 Beetgumermolen, bij gedenksteen hoofdweg oversteken en rechtdoor (de Hammeringen). 
45,5 Einde van de weg rechtsaf dorp uit rijden. 
45,8 Bij roodwitte hekjes linksaf fietspad langs water nemen. 
46,7 Bij bruggetje rechtdoor. 
47,0 Einde van de weg links. 
47,5 In Engelum voorbij de kerk rechts richting Marssum. 
48,5 Aan het einde van de weg oversteken en fietspad rechtsaf. 
49,7 Steeds rechtdoor Marssum en voor het Poptaslot langs rijden. 
50,4 Rechtsaf richting Poptaslot, rechts aanhoudend om het slot heen. 
50,6 Bij de kerk rechts, naar beneden. 
50,8 Bij kruising rechtdoor, richting Leeuwarden. 
53,5 In Leeuwarden bij stoplichten rechtsaf en dan oversteken en linksaf weg vervolgen. 
54,1 Grote rotonde half om, richting centrum. 
54,9 Bij rotonde met standbeeld van koe (Ús Mem) rechts richting centrum. 
55,1 Over de brug, bij stoplichten rechtdoor. 
55,4 Bocht naar links bij Stadschouwburg De Harmonie volgen. 
55,6 Bij plein naar rechts voor gebouw met zuilen langs, rechtdoor over de brug. 
55,9 Bij stoplichten rechtdoor. 
56,0 Eindpunt van de route: station Leeuwarden. 
 


