Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk

Fietstocht De Tijnje
De fietstocht van deze keer start vanuit DeTijnje. Deze tocht zou de “poldertocht” genoemd
kunnen worden want hier fietst u in het pure polderlandschap zoals we dat in Friesland kennen.
Reken op wind en prachtige vergezichten.
De lengte van de tocht is ca 20 km.
Op de kaart is de route met een streepjeslijn aangegeven, de omcirkelde nummers corresponderen met onderstaande nummers voor de regels. De cursieve nummers tussen haakjes zijn de
nummers op de paaltjes van het fietknooppuntnetwerk.
Start bij de witte kerk aan de Rolbrêgedyk
1 vanaf kerk R
2 Na ca 150 m fietspad L (82)
3 einde fietspad R, Polderdyk (82)
4 einde weg L, brug over, Swynswei (86)
5 na ca 1 km L, Krûme Swynswei
6 einde weg L, Kanaalwei súd
7 bij driesprong R De Ripen
8 na ca 200 m L, fietspad (78)
9 pont over, volg (78), u komt in de Ulesprong
10 bij t-splitsing R, De Warren
11 einde weg R Warrewei
12 over de brug L Heafeartswei (40)
13 bij brug L (51)
14 over de brug direct L Hooivaartsweg
15 deze weg buigt later naar rechts en gaat over in Kanaalsweg
16 einde weg L Tijnjeweg
17 eerste weg L Verseweg
18 overgaand in Farskewei
19 einde weg R Warrewei
20 fietspad volgen, u rijdt De Tynje weer in
21 weg gaat over in Breewei
22 weg volgen tot kruising met Rolbrêgedyk
23 hier gaat u L en komt weer aan bij de kerk,
24 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!

