Fietsroute 1
SEEDYK KIEKJE EN KLIF ROUTE
(± 18 KM)
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Start vanuit het hotel, linksaf het fietspad op richting Oudemirdum.
De Marderleane gaat over in de Jan Schotanuswei by Sybrandy’s Ontspanningspark.
Bij de afslag naar de Oude Balksterweg linksaf.
U komt langs Camping De Bosrand en Camping Zonneheuvel.
Verder rechtdoor, het bordje “Gaasterlân Paad” volgen.
Op het kruispunt bij ANWB P 21362 linksaf en meteen weer rechtsaf het fietspad op.
U fietst hier langs het Roekebos.
7. Op het einde van dit fietspad over de Schaarslijpersbrug. Let op!
8. Weg oversteken, op het fietspad rechtsaf (Sminkewei).
9. Langs Camping De Wigwam, op het einde van het fietspad links (Boegen).
Deze weg gaat halverwege over in De Hege Bouwen.
10. Bij het Wytlânsdykje rechts. U rijdt nu Nijemirdum binnen.
11. Op het einde rechtsaf (Hoitebuorren). Na ca. 100 meter links het fietspad op.
12. Eerste weg linksaf (Sânfeartsdyk). Deze gaat over in Liemerige Wei.
Hier heeft u een mooi en nieuw uitkijkpunt, het Seedyk Kiekje.
13. De weg blijven volgen tot aan het verwijzingsbordje: De Hege Gerzen.
Hier is strand aan het IJsselmeer, een terras en midgetgolf.
14. De weg vervolgen, 1e weg links (De Dollen).
15. Het uitkijkpunt “Oudemirdumer Klif” is de moeite waard.
16. Einde weg links (Marderhoek). Einde weg links (Jan Schotanuswei).
17. U bent weer in Oudemirdum. Eerste weg links (Huningspaed).
18. Voorbij de luchtwachttoren rechts het verharde fietspad nemen door het Jolderenbos. Let goed op!
19. Bij de “Gaaikemabank” links het smalle paadje nemen tot aan het betonpad. Daar rechtsaf.
Op het einde kunt u linksaf naar ijsboerderij De Bûterkamp, anders rechtsaf de route vervolgen.
20. Einde weg linksaf, het fietspad op naast de Jan Schotanuswei.
21. Deze kunt u helemaal volgen tot in Rijs.
22. Hotel Gaasterland is dan weer aan de rechterkant.
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