DOORTRAPROUTE 11.
Sneek - Folsgare 12 km
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DOORTRAPROUTE 11.
Sneek - Folsgare 12 km
Start: Parkeerterrein Veemarktplein, Sneek
1.

Vanaf Veemarktplein (noordzijde) naar de Stationsstraat.

2.

Op Stationsstraat linksaf.

3.

Einde weg (bij station) linksaf.

4.

Na busstation meteen rechtsaf het fietspad volgen over het spoor
en de fietsbrug.

5.

Einde fietspad rechtdoor, einde straat schuin rechts oversteken naar
het fietspad.

6.

Einde fietspad min of meer rechtdoor de straat volgen (Kievitlaan).

7.

Einde weg rechtsaf (langs middelbare school) = opletpunt.

Opletten
Routepunt 7:

Omgeving met veel
scholieren.

8. Meteen voorbij de school linksaf, einde weg fietspad op en rechtsaf.
9.

Op de kruising met de verkeerslichten twee keer oversteken, richting
Ysbrechtum, naar KNP 42.

10. Bij KNP 42 rotonde rechtdoor naar KNP 43.
• Fiets je RIjk stempelpost: Direct na KNP 43 aan de rechterkant.
11. Door Ysbrechtum naar KNP 26.
12. Bij KNP 26 linksaf (Monumentenwei) naar Folsgare.

!

Afstappunt
Bankje aan het
water in dorpje
Oosthem.

DOORTRAPROUTE 11.
Sneek - Folsgare 12 km
13. Door Folsgare naar KNP 27.
14. Bij KNP 27, op driesprong links naar KNP 41 (richting Oosthem).
15. Door Oosthem, bij KNP 41 linksaf (vóór het spoor) richting KNP 42
(maar gaan we niet helemaal naar toe). Parallelwei, wordt later
Skerdyk.
16. Over de N7 meteen rechts het fietspad (we laten hier de
knooppunten los).
17. Weg oversteken bij de verkeerslichten.
18. Daarna meteen rechts langs verkeerslicht over het spoor en de weg
= opletpunt.

Opletten

!

Routepunt 18:
Krappe bocht met
weinig ruimte, het
verkeerslicht voor de
oversteek van de weg
staat vóór de spoorovergang (is gemakkelijk over het hoofd
te zien).

19. Na de oversteek linksaf fietspad naast de weg.
20. Op rotonde rechtdoor.
21. Bij Stationsstraat (ter hoogte van het NS-station) rechtsaf.
22. Tweede weg rechts en je bent weer terug op het Veemarktplein.

Stempelpost routepunt 10:
Doarpswinkel J.A. Greidanus
Epemawei 21, 8633 KR Ysbrechtum

Veiligheid
Rij waar mogelijk
naast elkaar met een
meter afstand.

