
Fietstocht.

Lengte :  27  Km.
Naam  :   Lanterfant2.
Inhoud : Deze fietstocht voert door de bossen, door heide, langs vaarten en dit alles rondom 
en door Beetsterzwaag.
Start: Vanaf het centrum van Beetsterzwaag.
Parkeren: Op het parkeerterrein achter de kerk aan de Vlaslaan.
Tip: Het is mogelijk de route in te korten omdat hij start in Beetsterzwaag maar er later ook 
weer door komt.
Het is de moeite waard vooraf de site www.lanterfanten.nl te bezoeken om alvast een indruk 
te krijgen van Beetsterzwaag e.o.
Genieten: Geniet van deze prachtige fietstocht..

Vanuit het centrum fiets je in oostelijke richting(van Harinxmaweg), net voorbij “Lauswolt” 
sla je rechtsaf (poostweg) richting Hemrik.
Na ongeveer 200 meter ga je rechtsaf het fietspad op wat je 3 km lang kunt volgen 
 (Berchleane ) tot je de Opsterlandse Compagnonsvaart bereikt.

Bij deze vaart sla je rechtsaf en volgt de weg die voor een deel fietspad wordt.

Na 1 km bereik je een sluis met brug, hier sla je rechtsaf (Slusleane) richting Lippenhuizen
Je kunt de Watertoren al zien staan in de verte.

De volgende T splitsing naar links langs de watertoren richting centrum lippenhuizen.

Net voor de kerk kun je rechtsaf het fietspad op, deze brengt je naar de Buitenweg.

Linksaf de Buitenweg op, na 500 meter steek je een drukke weg over en fietst richting
 Terwispel.

Even nadat je bent over gestoken (100m) kun je rechtsaf (Heidereed) deze voert je in 
noordelijke richting en komt uit op de Sweachsterwei richting Beetsterzwaag.
(onderweg prachtige natuur en een mooi uitzicht vanaf de uitkijktoren.
 

Aan het einde van het fietspad ben je weer in Beetsterzwaag, je vervolgt de route door linksaf 
te slaan richting Nij Beets.(Beetsterweg)

Je passeert (even klimmen) de A7 en volgt het fietspad tot vlak na het meer 
 Hier sla je linksaf het pad op wat langs het meer loopt.

Bij einde fietspad weer rechts richting Nij Beets.(Leppedijk)
Bij de rotonde met de turfstapel ga je rechtsaf weer richting Beetsterzwaag. (Prikkewei-
Tolheksbuurt)
Volg de bordjes die je verwijzen naar knooppunt 86.(Dijkfinne)

Aangekomen bij knooppunt 86 vervolg je je weg rechtsaf het pad(It Meer) op richting
 Beetsterzwaag.
Je komt nu door een tunnel (onder de A7)zodra je weer uit de tunnel komt gelijk rechtsaf het 
Schuinpad op, deze volg je tot hij eindigt bij de volktuintjes

Hier links af op het zandpad en gelijk daarna rechtsaf (De Bou)
Rechtsaf de (Van Lyndenlaan)  op en je komt weer uit in de hoofdstraat van Beetsterzwaag

http://www.lanterfanten.nl/



