
Programma 11 September 2021 Fiets Elfstedenroute FTC Emmen 

11 September verzamelen we bij de parkeerplaats op de Meerdijk. 
Vooraf wordt nog afgesproken wie er eventueel samen gaan rijden.  

Vertrek om 5:30 uur. 

 

 

We zullen dan naar Bolsward gaan waar we de 
auto kunnen parkeren achter snackbar de 
Tramhalte op het stationsplein (ingang 
parkeerplaats is op de Tramweg), hier starten 
we om 7:00 uur. 



Om 7.00 uur starten we met de noordelijke lus richting de pauzeplaats in Dokkum. 
We kunnen dan terecht in de Koffiepot, een lunchroom voor o.a. koffie met gebak of 
een broodje. De 1e pauzeplaats is na ca. 80 km, we zijn daar ongeveer om 10.00 uur. 

Na onze 1e pauze gaan we weer richting het zuiden naar de startplaats in Bolsward na 
ca. 135 km. We zijn daar ongeveer om 13.00 uur. Hier kunnen we eten en drinken 
nuttigen die we meegenomen hebben in de auto. Voor de mensen die liever iets kopen 
in de Aldi of bij de snackbar dan is dit ook mogelijk. Dit is vrije keus en we zullen hier 
een tijd afspreken wanneer we weer vertrekken voor de zuidelijke lus van 100 km. 

Op de zuidelijke lus hebben we onze 3e pauzeplaats bij Hotel Boschlust in 
Oudemirdum. Ook hier mogelijkheden voor koffie, thee, gebak en iets te eten van de 
kaart (bijvoorbeeld soep e.d.). We hebben dan 188 km gefietst en we zijn daar rond 
15.30 uur. Na de pauze hebben we nog 47 km voor de boeg. Na 235 km fietsen zijn 
we om ongeveer 18.00 uur weer in Bolsward.  

Uiteraard zullen we tussen de pauzeplaatsen door ook tijdig stoppen om bijvoorbeeld 
een banaan of reepje te nuttigen. 



Meer info over de 1e pauzeplaats bij De Koffiepot in Dokkum vind je op onderstaande 
website. 

https://www.dekoffiepot.nl 

Meer info over de snackbar de Tramhalte bij de 2e pauzeplaats vind je op 
onderstaande website 

https://detramhaltebezorgt.nl 

https://www.dekoffiepot.nl
https://detramhaltebezorgt.nl


Meer info over de 3e pauzeplaats vind je op onderstaande website. Hier vind je ook 
eventuele de menukaart. De keuken zal na 15.00 uur nog voor ons open zijn. 

https://hotelboschlust.nl 

Let op:  

Alle consumpties zijn voor eigen rekening 

Neem voldoende eten en drinken mee voor onderweg. 

https://hotelboschlust.nl


We kunnen gele pijlen op de weg of gele bordjes (zie foto) volgen. 

Verder hebben we als backup nog een GPX bestand voor de navigatie. 

Meer info over de originele fietselfstedentocht vind je op onderstaande website 

https://www.fietselfstedentocht.frl 

https://www.fietselfstedentocht.frl

