
Startlocatie: taeijewyk 2, siegerswoude

o 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 Sla linksaf bij het tweede bruggetje op de Weverswâl, dit bruggetje komt uit op de
camping ‘De Waldsang’.

o Loop in het verlengde van het bruggetje rechtdoor om zo op het terrein van de camping te
komen.



o Loop langs de receptie rechtdoor.

o Bij de T-splitsing rechtsaf richting het sportveld.

o Sla rechtsaf bij het sportveld.

o Sla aan het einde van het sportveld, vlak voor het gebouw linksaf.

o Sla vervolgens op de kruising linksaf,
naar de Witte Singel (het bos in).

o Sla de tweede weg linksaf.

o Sla de tweede weg rechtsaf op de
kruising.

o Sla hierna de 3e weg links.

o Loop deze weg helemaal uit (parallel
aan het fietspad)

o Steek vervolgens de weg over, naar het
fietspad naast de Duerswâldmer Wei
(let op! Drukke weg!)

o Sla rechtsaf op de Dualswâldmer Wei, in
de richting van Wijnjewoude.

o Sla de eerste linksaf, de weg in met het
bord ‘doodlopende weg’, met
onderbord: nummer 13 en 15.

o Ga na het huis aan de rechterzijde,
nummer 15, naar rechts, voor de
boomwal. U loopt nu over het land
richting de camping in de verte.

o Als u aankomst bij de camping de
Ikeleane loopt u langs de heg (rechterzijde) en de sloot (linkerzijde).

o Ga de derde weg rechts, over het parkeerterein, de camping op.

o Tweede weg rechts, langs het waterveld.

o Ga daarna weer links om zo langs het restaurant te lopen.

o Loop langs het gebouw rechtdoor om zo langs de slagbomen de camping weer te
verlaten.



o Zodra u het terrein van de camping verlaten heeft slaat u linksaf op het fietspad naast de
Duerswâldmer Wei.

o Na enkele meters steekt u rechts de weg over (let op: drukke weg!)  naar het onverharde
pad.

o Volg dit pad totdat u bij de eerste kruising komt, ga hier
linksaf

o Blijf rechtdoor lopen bij de kruising, het pad in met de
houten balk.

o Bij de eerstvolgende kruising eerste naar rechts.

o Sla vervolgens de eerste links, na de twee zwarte
paaltjes.

o Einde pad, T-splitsing rechts meteen rechts een klein
paadje in, zodat u een halve draai maakt en terugloopt
langs het water.

o Nadat u om het water bent heen gelopen gaat u bij de eerste kruising naar links toe.

o Vervolgens neemt u de 2e rechts, het fietspad op, parallel
aan het ruiterpad.

o Bij de kruising gaat u linksaf richting de Freulevijver.

o Dit weggetje blijf u lang rechtdoor lopen totdat u bij de
Freulevijver aankomt, hier gaat uw naar rechts over het
fietspad, richting Siegerswoude, over het bruggetje heen.



o Als u deze weg alleen maar rechtdoor zal volgen komt u bij de verharde weg De Mersken
uit.

o Houd op De Merksen rechts.

o Ga bij de eerste kruising rechtsaf op de Beakendyk

o Loop op de Beakendyk met de bocht mee naar links om bij de Binnenwei uit te komen.

o Sla hier (op het fietspad) rechtsaf. (langs de camping de Sieghorst)

o Loop dit fietspad helemaal af totdat u bij een groot kruispunt komt.

o Steek recht over om zo op het fietspad naast de Foarwurk te lopen.

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.


