Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk
Fietstocht Wijnjewoude
De fietstocht die in ieder nummer van de Geaflecht wordt beschreven start dit keer in Wijnjewoude. Hiermee komen we in het oostelijk gedeelte van de provincie; veel bos en zandgrond. Een
prachtig gebied om te fietsen. De lengte van de tocht is ca 25 km.
Op de kaart is de route met een streepjeslijn aangegeven, de omcirkelde nummers corresponderen
met onderstaande nummers. De nummers in een vierkantje in de beschrijving zijn de nummers op
de bordjes van het fietsknooppuntennetwerk.
Start bij de gereformeerde kerk huisnr. 34 aan de Merkebuorren
1 vanaf kerk R
2 1e weg R Loksleane
3 bij bord doodlopende weg rechtdoor
4 weg gaat over in een fietspad, dit steeds blijven volgen
5 einde fietspad R, Leidijk
6 onverharde weg L, Bokkekampsweg
7 einde weg links, fietspad naast autoweg
8 1e weg R, autoweg oversteken, Petersburg
9 brug over, 1e pad L, Moskoureed
10 bij verharde weg L , ‘t West
11 voor kruising bij Donkerbroek R, Balkweg 08
12 weg volgen, bij kruising richting Makkinga
13 bij viersprong L, Tjabbekamp (naambord ontbreekt)
14 deze slingerweg blijven volgen tot driesprong, hier R, parallelweg op
15 Bij bushalte weg en bruggetje -Jânsma draai- oversteken, onverharde weg op
16 Bij verharde weg L De Pegge
17 Bij bord “Donkerbroek” L, Herenweg
18 tegenover kerk R, Kerkereed
19 reed gaat over in verharde weg, rechtdoor
20 bij kruising L Bovenveld
21 bij bocht R aanhouden, Wijkweg
22 Bij driesprong L, Schansdijk
23 weg oversteken, Biskopweg
24 bij paddestoel 22275 fietspad L, u komt op de Duurswouderheide
25 fietspad blijven volgen tot parkeerterrein aan de rechterhand, hier L 35
26 u fiets voor de kerk langs, einde fietspad L 35 Ald Duerswâld
27 bij driesprong R, Loksleane
28 Bij volgende driesprong L, Merkebuorren
Na 150 m bent u weer bij de kerk, het startpunt.
Hiermee hebt u de tocht voltooid.
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!

