
 
Vistrappen fietstocht omgeving Elsloo (lengte 35 km) 
 
Deze fietstocht is een uitgave van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde en uitgebracht 
naar aanleiding van de aanleg van een viertal vistrappen in de directe omgeving van 
het dorp Elsloo. De tocht is beschikbaar via website afstandmeten.nl. Ga daarvoor naar  
 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1737513. 
 
 

Algemeen 
In de directe omgeving van Elsloo zijn in 2015 meerdere vistrappen aangelegd. 
De aanleg is een uitvloeisel van het Actieprogramma ‘Fryslân aan de gang met 
vismigratie’ uit 2011 en werd mede mogelijk gemaakt in het kader van de 
verbreding van de N381. Met de vervanging van oude stuwen (foto links) 
door vistrappen wordt de migratie van stroom minnende vissoorten (zoals winde, 
bermpje en riviergrondel) bevorderd. Tijdens deze fietstocht komt u langs twee 
vistrappen in de Linde en twee in het Klein Diep.  
 

 
De fietstocht   
We vertrekken uiteraard bij ’t Anker in Elsloo en fietsen 
vandaar richting Tronde. In Tronde gaan we, na de woning op 
Tronde 3, links af de Koedijk op. Aan onze rechterhand 
herkennen we door de bolling van het landschap de zuidelijke 
es van Tronde en het robiniabos dat gedeeltelijk over de es is 
aangeplant. In het ‘productiebos’ liggen een aantal prachtige 
eeuwenoude boomwallen. Sinds het voorjaar van 2016 zorgen 
varkens dat de onder begroeiing van de boomwallen in toom 
wordt gehouden. Het herstellen van het essengebied bij 
Tronde is een wens van Plaatselijk Belang. We fietsen over de 
kaarsrechte en daardoor wat saaie Koedijk (uitvloeisel van de ruilverkaveling uit de vorige eeuw) 
tot we bij de kruising met de Frankrijk (rechtsaf) en de Donkere Weg (linksaf) zijn. Wij zijn nu 
vlak bij de vistrap van Nijeberkoop (vistrap rechts) maar die is vanaf deze plaats niet 
toegankelijk.  In de loop van deze fietstocht krijgen we vanuit Nijeberkoop wel de kans deze 
bijzondere vistrap te bewonderen.  
 

We vervolgen onze tocht over de Donkere weg tot aan de Riete en 
gaan daar rechtsaf. De Riete wordt de Boekelterweg en daarna de 
Zandhuizerweg. In Zandhuizen steken we de weg over en gaan rechts 
af het fietspad langs de Oldeberkoperweg op tot we rechtsaf kunnen 
de Madeweg op. Gelijk aan de linker kant op de Madeweg ligt Vistrap 
2 (foto links).  De imposante vistrap werd in 2015 aangelegd in 
opdracht van het Wetterskip Fryslân. De omgeving is nog wat kaal, 
maar dat verandert snel.   
 

We vervolgen de Madeweg tot aan de Bekhof. We kunnen 
eventueel nog een kijkje nemen bij de Bekhofschans. De Linde 
loopt rechtdoor richting Tronde. De stuw achter de brug is 
(nog) niet omgebouwd tot vistrap, maar die plannen liggen 
klaar. Wij volgen het fietspad links langs de Linde tot we 
linksaf moeten en komen uit bij de Bovenweg. Hier gaan we 
rechtsaf en fietsen over de ventweg richting Nijeberkoop. We 
fietsen door Nijeberkoop en passeren de doodlopende 
Oosteregge. Als je de doodlopende Oosteregge in fietst en daar 
de fiets ergens neer zet, kun je door een fraai bos (foto rechts) 
helemaal tot aan de Linde lopen en kom je uit bij vistrap 1. De 
wandeling door het bos en een bezoekje aan de vistrap zijn de moeite waard, maar trek er wel 
een uurtje voor uit.  
 



 
 
 
 

Als we weer terug zijn bij de Bovenweg, gaan we rechtsaf. 
Bij de Abbendijk slaan we linksaf. Kijk uit bij het 
oversteken! We fietsen door Twijtel (waar ooit een molen 
stond) en slaan voor het motorcircuit Prikkendam rechtsaf. 
Via de oude Bercoperweg komen we uit op de Brink in 
Makkinga. Hier gaan we linksaf de Lyklamaweg op en 
komen uit op het Bûterheideveld.  Vlak voor de N381 ligt 
net voor de Silverranch aan de rechterkant van de weg 
Vistrap 3. (foto links) De vistrap is aangelegd in het Klein 
Diep, een smal beekje dat vanuit Oosterwolde onder de 
N381 door loopt, het Bûterheideveld kruist en uiteindelijk 
uitmondt in de Tjonger.   

 
We fietsen 100 meter verder en gaan direct voorbij 
de grasdrogerij rechtsaf door het houten hek (foto 
rechts) het fietspad op. Het fietspad is als uitvloeisel 
van de werkzaamheden aan de N381 helemaal 
opgeknapt. We kruisen het Klein Diep en zetten daar 
onze fietsen even neer. Honderd meter 
stroomafwaarts ligt Vistrap 4. Het is een klein 
exemplaar. We vervolgen de fietsroute verder tot 
aan Laagduursewoude. Linksaf ga je de Duisterweg 
op naar Oosterwolde en rechtsaf heb je een 
doodlopende weg naar een klein recreatiemeertje, 
het zgn. meertje van Laagduurswoude. Wij gaan  
rechtdoor. Bij een mooie driesprong met een 
klassiek verkeersbord gaan wij linksaf af 
Hoogduurswoude op tot we bij de N351 uit komen. Kijk daar goed uit. We steken de N351 
(Bovenweg) over en komen op de Klokhuisdijk. We passeren een begraafplaats met klokkenstoel 
en gaan op de Steenmaatsdijk rechtsaf en kort daarna linksaf de Haerdijk op richting Langedijke 
Nog voor de camping gaan we bij een picknicktafel rechtsaf. We fietsen langs de Schaopedobbe 
en komen uit op de Peperstraat. Hier gaan we linksaf. We zijn weer terug in Elsloo. Tijd voor een 
welverdiende consumptie bij ’t Anker op het in 2016 vernieuwde terras. 
  
 
 
Zomer 2016.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze fietstocht is een uitgave van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde uit 2016. De tocht is beschikbaar via de 
dorpswebsite www.elsloo-fr.nl. 


