
Routekaart 8 van IJlst – Route 2

Ommetje IJlst

Wandelroute door IJlst, Oosthem, Nijesyl en het omliggende weidegebied.

Afstand: 18 km (8 & 10)
Start: Stadsherberg Het Wapen van IJlst 

Een combinatie van twee weilandwandelingen en het favoriete ommetje van veel IJlsters. Samen 
zijn ze goed voor een afwisselende wandeldag. De twee lussen van acht en tien kilometer kunnen 
ook als twee afzonderlijke wandelingen gelopen worden. Let op: de paden door de weilanden zijn 
niet toegankelijk met honden. Het Rúterpolderpad is in het broedseizoen (april en mei) gesloten. 

Routebeschrijving 

Noordelijke lus
Afstand: 8 km

Wandel langs de Stadsherberg de brug over en volg de Stadslaan tot aan de rotonde bij het 
station.

Ga bij de rotonde linksaf het fietspad langs de Zuidwesthoekweg op. Loop aan de linkerzijde 
van het pad en houd rekening met de fietsers. 

Neem na ca. 400 m. de eerste afslag rechts, steek de Zuidwesthoekweg en de 
spoorwegovergang over en neem meteen het eerste pad links. Volg dit pad, even later een 
schelpenpad langs het water. 

Volg het pad Oosthem in, via de stoep langs het haventje, en ga rechtsaf De Himmen op. 
Rechts aanhouden en aan het einde links De Cingel op, volgen tot over het bruggetje 
(Nessenwei).

Ga vlak voor het kleine kerkje aan de linkerzijde (Nessenwei 28) linksaf het Hernepaed op en 
steek de brug over. 

Aan de overkant van de brug begint het Swalkerspaad. Loop vanaf dit punt via de palen met de 
rode koppen door de weilanden. De route loopt eerst even in zuidelijke richting, daarna een 
eind westwaarts, om bij de Bloedsloot weer naar het zuiden af te buigen. Vlak voor de 
boerderijen van de buurtschap Pykesyl steekt het Swalkerspaad de sloot over, om 
uiteindelijk tussen de boerderijen op de verharde weg uit te komen. 

Ga in Pykesyl linksaf de Pykedyk op. Blijf aan de linkerzijde van de weg lopen. Volg deze weg 
tot in Nijesyl. 

Ga in Nijesyl de brug over naar IJlst en neem de eerste weg rechts (Ylostinslaan) en meteen 
weer de eerste weg rechts (Harinxmaweg). Volgen tot deze overgaat in de Sikko 
Sjaerdemalaan en vervolgens de Jurjen Hoomansstraat. Sla na de havenkom rechtsaf de 
W.M. Oppedijkstraat in, aan het einde linksaf Zevenpelsen op en wandel terug naar de 
Stadsherberg. 

Zuidelijke lus
Afstand: 10 km

Wandel langs de Stadsherberg naar de overkluizing. Ga vervolgens langs de oude schoorsteen 
van de Nooitgedagtfabriek naar het pontje en steek over. 

Het pad door de Rúterpolder wijst zich vanzelf en komt na drie kilometer uit op de 
Rúterpolderwei. Ga deze linksaf op en loop terug naar IJlst. Ga de ophaalbrug over, de 
Eegracht op en bij de eerste brug rechtsaf en meteen links de Galamagracht op. 

Sla bij de Mauritiuskerk rechtsaf de Sudergowei op, de ophaalbrug over. Volg de Sudergowei 
IJlst uit en wandel over het fietspad (houd rekening met de fietsers). 

Ga bij de T-splitsing aan het einde van de Sudergowei linksaf de parallelweg langs de 
Lemmerweg op en volg deze tot vlak voor de rotonde in Sneek. 

Sla voor de rotonde linksaf het voetpad in, meteen weer links langs de vijver en buig met het 
pad mee naar rechts. Volg het schelpenpad langs de sloot, aan de rand van de wijk Tinga. 

Na ca. 1 km. linksaf het bruggetje over, het Sneekerpad (schelpenpad) volgen dat langs 
Houtzaagmolen De Rat terugvoert naar IJlst. Voorbij de molen linksaf de Dassenboarch op, 
rechtsaf de Westergoaleane op, de brug over en rechtsaf de Galamagracht terug naar de 
Stadsherberg. 


