
Startlocatie: taeijewyk 2, siegerswoude

Begin met uw rug richting de kerk, de palmboom, en sla linksaf op de Taejijewyk om zo
Siegerswoude te verlaten.

o Bij de T-splitsing slaat u linksaf de Waskmerwei op.

o Einde weg rechts bij de T-splitsing richting de Bremerwei.

o Eerste weg links naar de Dwarswyk

o Loop de Dwarswyk helemaal uit totdat u bij een T-splitsing komt, sla hier rechtsaf naar de
Mjûmster Wei

o Eerste weg rechts naar de Slotleane

o Sla het eerste onverharde pad aan uw
linkerkant in na ongeveer 200 meter. (kruispunt)

o Sla dan bij het eerste kruispunt rechtsaf.

o Blijf bij de volgende kruising rechtdoor
lopen om zo met de weg mee naar links te lopen.

o Sla bij de T-splitsing linksaf.

o Volgende kruising rechtdoor.

o Einde pad rechts (herkenningspunt: zwarte paal
met pijl)

o Op de T-splitsing links en meteen weer rechts.

o De 1e linksaf slaan, u loopt op een dikke beuk af
(dit noemen ze de heksenboom) loop hier
rechtdoor.

o Einde pad links, het fietspad op, loop dit fietspad uit

o Aan het eind van het fietspad komt u bij de
koffiepost.

o Sla rechtsaf de Weverswâl op.

o Blijf rechtdoor lopen op de Weverswâl, die even later overgaat in de Klauwertswei, het
fietspad op langs de vaart.

o Ga bij de kruising naar rechts, het fietspad naast het Foarwurk op.



o Blijf dit fietspad volgen totdat u bij de 4e kruising rechtsaf gaat de Waskmerwei in.

o Sla vervolgens het eerste (onverharde) weggetje aan uw linkerzijde in.

o Volg dit weggetje langs het water totdat u weer opnieuw uitkomt bij het fietspad naast de
Foarwurk

o Sla rechtsaf op dit fietspad, blijf rechtdoor gaan totdat u bij de 2e kruising met de Van
Akenwei en de Taeijewyk komt

o U gaat hier naar rechts om bij de finish aan te komen.


