Ronde van Súdwest-Fryslân: 16 km wandelroute 08-04-2018
We vertrekken vanuit de kantine linksaf naar de zijkant van het sportpark. De start is onder het
startdoek. Hierna gaat u linksaf en dan rechtsaf over het bruggetje over de wielerbaan. Neem daarna
het wandelpad rechtsaf. Aan het einde gaat u rechtsaf langs de Franekervaart over het bruggetje. U
volgt het pad langs de Franekervaart en loopt richting de rondweg. Ga linksaf het fietspad op over de
brug. Vervolgens vlak na de brug linksaf het schelpenpaadje op en dan onder de brug door over het
wandelpad door het land.
Vervolg dit paadje tot de asfaltweg. Ga dan linksaf richting IJsbrechtum.
In IJsbrechtum neemt u de eerste afslag linksaf. Loop door tot voorbij de school. Ga na de school
rechtsaf. Steek de weg over (KIJK GOED UIT) en loop naar het landgoed Epemastate. Hier is de eerste
stempelpost met WC. Deze post is open tot 10:30 uur.
Na het bezoek van Epemastate gaat u via de oprijlijn weer naar de openbare weg en slaat u linksaf en
bij de kruising neemt u de afslag rechtsaf richting Tirns. Vervolg dan deze weg. Vlak voor de stenen
brug over de Franekervaart, slaat u linksaf het land in via een boerenpad. Dit pad vervolgt u. U
passeert het erf van een boerderij. Vervolg na de boerderij het pad en ga rechtsaf richting Tirns.
In het dorp Tirns slaat u eerste afslag links (Annabuorren). En neemt u bij de volgende kruising op de
hoogte van een aantal woningen de afslag rechtsaf. U loopt langs een aantal boerderijen en de route
loopt verder deels door het land tot u uitkomt op de Sânleanssterdyk. U gaat dan rechtsaf richting
Reahûs. KIJK GOED UIT, hier wordt soms hard gereden !
Aan de rechterzijde vindt u camping “De Finne”. Hier is een rustplaats en tweede stempelpost met
WC. (Deze stempelpost sluit om 14:00 uur).
Hierna vervolgt u de route richting Reahûs. In Reahûs neemt u de eerste afslag rechts midden in het
dorp. U vervolgt de route rechtdoor en verlaat Reahûs. Vanuit Reahûs loopt u via het Binnenpaed en
Slyp. Op een driesprong in het land gaat u rechtsaf, snel daarna links richting Scharnegoutum. Na het
passeren van de boerderij aan de linkerkant gaat u rechtdoor op de Ivige Leane. Vervolg deze en
steek de Sint Martensdyk over. KIJK HIERBIJ GOED UIT!. Na de spoortunnel komt u dan op de
Oerdyk. Deze splitst zich in een bocht naar rechts en een paadje links. U neemt het paadje linksaf.
U loopt over de brug over de Zwette en gaat dan gelijk rechtsaf over het schelpenpaadje langs het
water. U volgt dit pad en gaat met de bocht linksaf richting de Oudvaart. U gaat rechtsaf door het
tunneltje onder de provinciale weg door richting camping Pasveer. Dan rechtsaf de camping op. Op
deze camping is de derde stempelpost en WC . Deze post sluit om 16:00 uur.
Hierna gaat u terug door het tunneltje, vervolgens rechts aanhouden en aangekomen bij de
parallelweg wederom rechts, nu gaat u over het tunneltje en het water en direct na de brug weer
rechts schelpenpad langs het water. Aangekomen bij de Zwette vervolgt u de route links langs de
Zwette, u loopt onder de brug van de rondweg door en gaat na een kleine kilometer bij de eerste
fietsersbrug rechtsaf over de Zwette heen de woonwijk in.
U komt uit in de Foet. U loopt nu steeds rechtdoor onder de spoortunnel door. U vervolgt daarna de
Breewijd, tot het Marsdiep. Daar gaat u linksaf en komt in de Furmerusstraat. Na de 1e Furmerusflat
slaat u rechtsaf het pad in tussen de 2 flats door. Links aanhouden tot u bij de sloot uitkomt. Hier
linksaf en bruggetje rechts oversteken naar Sportcomplex Schuttersveld.
De finish is onder het finishdoek naast de atletiekbaan. U krijgt de vierde stempel en een
herinnering in de grote kantine vooraan bij de sporthal. (Sluiting stempelpost 17:00 uur).
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