Routewijzigingen Noardlike Fryske Wâlden (1e
16 | - | 02

Tracering 16 okt

LET OP: De markering tussen km 5 en km 6 in het
Toutenburgbos is grotendeels verdwenen. Het pad is wel
toegankelijk. Volg daarbij de tekst en de kaart in de
routegids. De markering zal z.s.m. hersteld worden in overleg
met de terreinbeheerder.

2021

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 Tracering 10 jul
het eind van het pad rechtsaf, asfaltweg (Van Sminiaweg).
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!

Tracering 23 jan
Alternatieve route na (Kroesepaad): Loop bij kp51 rechtdoor over
2020
schelpenpad. Einde rechtsaf, asfaltweg, en na 1200 m rechtsaf, asfaltweg. Bij
de brug en Y-61848/1 pikt u de route weer op.

80 | - | 25

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

Tracering 04 jul
2018

