Vereniging voor natuurbescherming te Gorredijk

Fietstocht Olterterp
Start: parkeerterrein van restaurant “Het Witte Huis” in Olterterp.
Lengte van de tocht ca 25 km.
Op de kaart is de route met een streepjeslijn aangegeven, de omcirkelde nummers corresponderen met onderstaande nummers.
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Vanaf het parkeerterrein slaat u linksaf, richting Beetsterzwaag
neem de eerste weg links, Poostweg , richting Hemrik
eerste fietspad rechts, Himrikkerpaed, fietspad door de bossen
bij viersprong rechtdoor
u steekt de Binnewei over en komt op het fietspad Berchleane
aan het eind rechts, Compagnonsfeart , genoemd naar de vaart waar u langs fietst
bij Slúsleane rechtdoor
eerste fietspad rechts, (bij bordje met nr 63) dit pad gaat over in een straat. U komt in
Lippenhuizen
9 aan het eind van de straat gaat u links, De Buorren
10 na ongeveer 40 m neemt u het fietspad rechts, Krûme leane
11 aan het eind van het fietspad rechts, Bûtewei (geen bordje)
12 bij viersprong links, onverhard fietspad, Ald Hearrewei
u fiets nu op/over de Liphústerheide
13 u steekt de rivier Ald Djip over
14 einde fietspad weg oversteken, dan links, Hoofdstraat. u fietst richting centrum van
Beetsterzwaag
15 u blijft de hoofdstraat volgen, door het centrum van Beetsterzwaag
16 Hoofdstraat gaat over in Beetsterweg
17 weg alsmaar blijven volgen, (u komt weer op een fietspad) tot u bij een bruggetje komt,
18 over het bruggetje neemt u het fietspad rechts, Helomareed, later overgaand in
Helomapark
19 als u bij een verharde weg komt links, Gealeane. Dit weggetje slingert naar rechts en links
20 bij kruising met paddestoelnr 22265, rechts, Boerestreek
21 bij driesprong met paddestoel nr 23455 rechts Himsterfinnen
22 bij paddestoel 23453 neemt u het fietspad rechts u passeert het oude kerkje van Olterterp
23 u komt uit bij de weg naar Beetsterzwaag, tegenover restaurant “Het Witte Huis” en het
parkeerterrein
Hiermee bent u aan het eindpunt 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!

