Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk

Fietstocht Jonkerslân
Start: Us Doarpshûs, Fûgelsang 22, Jonkerslân.
Lengte van de tocht ca. 25 km.
Op de routekaart staan nummers die corresponderen met onderstaande nummers.
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Vanuit het dorpshuis slaat u rechts af, richting Langezwaag.
U neemt de eerste weg links, Bonteboksleane.
Bij de viersprong in Bontebok rechtdoor, Hogeveensweg.
Eerste fietspad rechts, Imke Klaverpad.
Einde fietspad rechts, Jan Jonkmanweg.
Eerste fietspad links, Fuotpaden.
Einde fietspad rechts, richting Oranjewoud.
Einde weg links, Limburg v Stirumweg.
Na ca. 25 m rechts, Lindelaan, later Block v Scheltinga, waarna Prins Bernardweg.
Bij driesprong rechts aan houden, Koningin Julianaweg.
Voor tunnel links, Lollius Ademaweg.
Bij kruising rechtdoor, van Bienemalaan, gaat over in fietspad.
Einde fietspad rechts.
Door tunnel, komt u in Ald Skoat, Schoterlandseweg.
Bij kruising links, Wolvegasterweg.
Einde weg rechts aanhouden, brug over.
Na 2e brug weg links, Tjongerpad.
Dit pad tot het eind volgen, dan links, de brug over.
U komt in Mildam.
Bij driesprong rechts, Schoterlandseweg.
Na bouwbedrijf Haanstra links, Bisschopsweg.
U komt door Katlijk.
Einde weg links, Breedsingel.
Gelijk rechts, richting Bontebok, W.A. Nijenhuisweg.
Bij viersprong rechtdoor, Bospad.
Bij driesprong rechtdoor, Tweede Wijksreed.
Einde weg rechts, Eerste Compagnonsweg.
Bij de tweede brug, Singsangbrug, links, over brug gelijk rechts.
Eerste weg links, Langewijksweg. U komt in Jonkerslân.
Na een bocht eerste weg rechts, Jelle Beenenweg.
Bij driesprong links, Fûgelsang.
Aan uw rechterhand ziet u weer het dorpshuis, het start- en eindpunt.
Hiermee bent u aan het einde van de fietstocht gekomen.

Er is veel aandacht besteed aan het uitzetten van deze fietstocht. Toch:
Mochten er tijdens het fietsen situaties zijn ontstaan die niet meer in overeenstemming zijn met
deze routebeschrijving, stellen wij het erg op prijs als u deze wilt doorgeven.
U kunt dit doen via e-mail: info@geaflecht.nl
Het bestuur van Natuurvereniging Gorredijk en de fietswerkgroep kunnen niet verantwoordelijk
worden gesteld voor ongelukken en ongemakken. U fiets voor eigen risico!

