
 
 

Routewijzigingen Noardlike Fryske Wâlden (1e druk 2018) 
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19 en 23 | 17 (p.19) 
t/m 3 (p.23) | 3 en 4 

heen Vervang de volgende tekst: “(…) (Ottemaweg) 
oversteken. (…) t/m (…)  circa 1,2 km tot een 
klaphekje.” 

Nieuwe tekst: (…) (Ottemaweg) oversteken. Weer over een 
hek klimmen (04) en rechtdoor, een graspad met twee haakse 
bochten tot kp37. Hier rechtsaf, over een duiker en aan het 
eind linksaf. Dit pad met twee haakse bochten over ca. 750 m 
volgen tot een klaphekje. 

Tracering 3 feb 
2022 

23 en 19 | 19 (p.23) 
t/m 3 (p.19) | 4 en 3  

terug Vervang de volgende tekst: “(…) een klaphekje. 
Door (…) t/m (…) (Ottemaweg) oversteken.” 

Nieuwe tekst: (…) een klaphekje. Door het klaphekje en 
graspad over polderdijk over 750 m en met twee haakse 
bochten volgen. Eerste pad rechts, over een duiker, einde pad 
linksaf (kp37). Graspad met twee haakse bochten volgen tot 
bij een hek. Over dit hek (04) en weg (Ottemaweg) 
oversteken.   

Tracering 3 feb 
2022 

25 | 5/6 | 05 terug “Op kruising rechtsaf, richting landhuis De Klinze.”  Op kruising rechtsaf richting landhuis De Klinze. 20 meter na 
een infopaneel aan het einde van het pad linksaf, grindpad.  

Tracering 10 jul 
2018 

25 | 23 | 05 heen “Aan het eind … (Van Sminiaweg)”. Op kruising rechtdoor en na de volgende wandelsluis rechts 
aanhouden. Aan het eind van het pad rechtsaf, asfaltweg (Van 
Sminiaweg). 

Tracering 10 jul 
2018 

25 | 17 | 05 heen “Einde pad linksaf, zandweg”  Om de vijver heen lopen, einde pad linksaf, zandweg. Tracering 10 jul 
2018 

41 | (*) | 10 
 

LET OP: Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 15 
juni. 

 
Tracering 04 jul 

2018 

67 | (*) | 20 
 

LET OP: Het broedseizoen loopt van 1 maart tot 15 
juni. 

 
Tracering 04 jul 

2018 

73 | 4 - 14 | 22 heen LET OP: De route langs De Putten is niet 
toegankelijk voor honden!  

Alternatieve route: Over de brug (bij km 126 op het kaartje) 
rechtdoor, na 300 m linksaf. Na 1200 m linksaf, schelpenpad. 
Hier pikt u bij kp55 de route weer op. 

Tracering   23 jan 
2020 

73 | 11 - 19 | 22 terug LET OP: De route langs De Putten is niet 
toegankelijk voor honden! 

Alternatieve route na (Kroesepaad): Loop bij kp51 rechtdoor 
over schelpenpad. Einde rechtsaf, asfaltweg, en na 1200 m 
rechtsaf, asfaltweg. Bij de brug en Y-61848/1 pikt u de route 
weer op.  

Tracering 23 jan 
2020 
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80 | - | 25 
 

LET OP: Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 
15 juni 

LET OP: Het broedseizoen loopt van 15 maart t/m 15 juni. Tracering 04 juli 
2018 

87 |18 - 19 | 27 heen Vervang de volgende tekst: “Op kruising linksaf, 
Lageweg.”  

Nieuwe tekst: Op minirotonde linksaf, Lageweg. Tracering 10 feb 
2023 

87 | 3 - 4| 27 terug Vervang de volgende tekst: “Aan het eind van de 
weg rechtsaf, Raadhuisweg.” 

Nieuwe tekst: Aan het eind van de weg op minirotonde 
rechtsaf, Raadhuisweg. 

Tracering 10 feb 
2023 
 

 

 


