Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk
Fietstocht Lippenhuizen
Start: Dorpshuis “de Mande” aan De Buorren in Lippenhuizen
Lengte van de tocht ca 25 km Op de routekaart is de route met een streepjeslijn aangegeven, de omcirkelde nummers corresponderen met onderstaande nummers. L = links-, R=rechts
afslaan Veel plezier!
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Vanaf Dorpshuis L
na ca 20 meter R Bûkehage
3e straat L (tegelpad) bij bordje “fietspad”
einde fietspad L Compagnonsfeart
bij kruising met Slûsleane R de brug over
einde fietspad R Schoolweg
eerste weg L, PW Jansenweg
over de vaart R, Jogchem Albedaweg
tweede straat L, Belgische wijk
einde weg L, Leidijk
eerste straat R, Zwanenburgreed, (gaat over in zandweg)
einde reed R Schoterlandse weg
bij huisnr 103 L, Kerklaan (ri. kerkje Schurega)
voor de kerk langs
einde betonpad L, Suurreed (fietspadnr 40)
einde weg L, Tjongervallei
fietspad R, (nr 38), u fietst richting en vervolgens langs de Tjonger
bij brug rechtdoor, fietspad volgen, (nr 22)
bij volgende brug afslaan, Prikkedaem, weg ri. Hoonsterzwaag (nr 14)
om op de weg te komen de brug eerst onderdoor, dan omhoog
20 bij rotonde L, Schoterlandseweg
21 voor huis nr 83 R, Tsjerkepaed; dit paed blijven volgen tot
22 verharde weg, Skieppedrift, hier R
bij kruising gaat de weg over in Dekemawei
23 einde weg L, Bij de Leijweg
24 na ca 10 m fietspad R
25 bij einde fietspad L, Welgelegen
26 bij picknickbank schelpenpad R, Nijtapspaed
27 einde fietspad L, Tjalling Harkeswei
28 bij eerste brug R oversteken, daarna direct L, Compagnonsfeart
29 eerste fietspad R, fietspad gaat over in verharde weg
30 bij kruising rechtdoor, Buorsterwyk
31 einde weg L, De Buorren
32 na ca 500 m bent u weer bij het dorpshuis.
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!

