Fietsroute 5
LEMSTERLAND ROUTE (± 52 KM)
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Start vanaf Hotel Gaasterland. De weg oversteken en RA het fietspad op.
Bij ANWB P 20559 RA, de weg weer oversteken. De Leise Leane volgen tot het einde.
Hier de N 359 oversteken (pas op!) en de Westerein volgen.
Op het einde LA (Lykwei / Harichsterdyk). Bij ANWB P 20110 RA.
Het fietspad volgen (De Plantage). Aan het einde van het pad links (Houtdyk).
Deze volgen tot aan de rotonde, deze oversteken. U komt nu in Balk (Gaaikemastraat).
Langs de Luts blijven fietsen via de Van Swinderenstraat tot aan de brug bij het Gemeentehuis.
Hier RA, over de brug en rechtdoor (Dubbelstraat, later op het fietspad naast de Wikelerdyk en verderop
Jachtlustweg). Almaar rechtdoor, langs de Bargebek, hier links aanhouden (Menno van Coehoornweg).
9. Dan eerste weg links (Lytse Jerden). Deze blijven volgen tot aan het einde.
10. Hier de weg oversteken (pas op!) en LA naar Sloten.
11. De Wijckelerweg volgen, dit is later Dubbelstraat. Over de brug (Koestraat).
12. Dan links langs het parkeerterrein en RA. Over de brug, u verlaat Sloten via de Gaestdyk.
13. Deze blijven volgen op het fietspad tot in Tjerkgaast. Vervolgens rechtdoor naar Spannenburg.
14. Bovenop de weg -bij de toren- RA, over het Prinses Margrietkanaal en rechts aanhouden.
15. Het fietspad langs de N 354 blijven volgen tot in Follega. Over de brug (Follegasloot) rechtdoor.
16. Op de T-splitsing RA richting Lemmer. Straatweg blijven volgen tot in Lemmer.
17. Het kruispunt met stoplichten oversteken en rechtdoor (Straatweg/Nieuwburen) richting het centrum.
18. U passeert hier het VVV-kantoor en het Museum Lemster Fiifgea. Op het kruispunt rechtdoor over de brug.
19. Deze weg met de bocht mee aanhouden (Nieuwedijk). Einde straat het fietspad volgen.
20. U komt langs het strand, vervolgens langs het Kampeerterrein.
21. De Plattedijk blijven volgen, over de brug. Links ziet u nu het Ir. D.F. Woudagemaal,
het grootste nog in werking zijnde stoomgemaal van Europa!
22. De weg vervolgen over de brug bij de Prinses Margrietsluis. Rechtdoor langs en op de dijk.
23. Bij ANWB P 24199 links (Leien). Eerste weg links (Heaburgen). Deze volgen tot in Nijemirdum.
24. Op de T-splitsing LA (Lyklamawei). Eerste straat rechts (Wissebuurt).
25. Aan het einde het smalle fietspad op en deze volgen tot aan het einde.
26. Dan LA (De Hege Bouwen). Deze weg vervolgen (De Boegen) tot in Oudemirdum.
27. De Kerkstraat volgen tot aan de N.H. kerk. Hier LA over De Brink.
28. U passeert het VVV-kantoor en het Informatiecentrum Mar en Klif (gratis entree).
29. Op het kruispunt RA (Jan Schotanuswei). Deze blijven volgen door Oudemirdum heen.
30. Dan via het fietspad verder rechtdoor tot aan Hotel Gaasterland.
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