Routekaart 8 van IJlst – Route 7
Vierstedentocht
Fietsroute die, vaak dwars door de weilanden, langs vier van de Friese Elfsteden voert.
Afstand: 102 km (49 & 53)
Start: Stadsherberg Het Wapen van IJlst
Tussen de vier steden IJlst, Bolsward, Sneek en Workum slingert deze route zich een weg
over over autoluwe wegen en over vrijliggende fietspaden door boerenland. De steden
danken hun welvaart aan het platteland, onderweg blijkt hoe innig stad en land verweven zijn.
Elke lus is natuurlijk ook afzonderlijk te fietsen.
Let op: Houd er rekening mee dat de fietspont bij Gaastmeer alleen vaart van april tot en met
september.
Routebeschrijving:
Noordelijke lus
Afstand 49 km.
Ga in westelijke richting, linksaf de Galamagracht op, brug over rechtdoor, Stadsaan. Einde
links (rotonde), fietspad op Zuidwesthoekweg. 1e rechts, spoor over, De Cingel, knooppunt
41. Vervolgens de knooppunten 27 - 26 - 25 - 44 - 14 - 2. Op knooppunt 2 rechtsaf,
Kloosterweg, en na 800 meter (bij husnr. 21) linksaf het fietspad op. Na 1 km linksaf
(onverhard fietspad) volgen, links aanhouden, einde rechts aanhouden Ugoclooster, einde
linksaf Ugolaan (Bolsward). Na 800 meter (rotonde) rechtsaf Snekerstraat naar knooppunt 6.
Vervolgens de knooppunten 6 - 7 - 10. Op knooppunt 10 rechtsaf, Slachte. Op splitsing rechts
aanhouden en na 3 km op T-kruising linksaf Wynserdyk, volgen. In Easterein 3e weg rechts,
Griene Leane, volgen via de knooppunten 57 en 50. Op knooppunt 50 rechtsaf, Hegedyk, na
500 meter rechts aanhouden Sânleansterdyk, na 2 km in Reahûs, linksaf Slijpsterwei, volgen,
later fietspad. Einde rechts, meteen links, fietspad, later Ivige Leane. Volgen, tunnel onder
spoor, rechtdoor Oerdyk, brug over. Einde Oerdyk rechtsaf, fietspad langs Leeuwarderweg. In
Sneek rotonde rechtdoor, na 800 meter rechtsaf, fietspad. Einde linksaf, Jaagpad, volgen,
later Leeuwarderkade. Einde linksaf, 2e Oosterkade, daar via knooppunt 51 naar 52. Op
knooppunt 52 (rotonde) scherp linksaf Gedempte Pol, later Singel, later Hoogend. Brug over
bij Waterpoort, rechtdoor Lemmerweg, 1e weg schuin rechts IJlsterkade, volgen. Na 600
meter linksaf, Westhemstraat. Einde tunnel door, na tunnel rechtsaf Molenkrite. 3e weg
rechts, De Wieken, 1e links Bovenas, 1e rechts De Wieken, 1e links Sneekerpad, later
fietspad. Einde Sneekerpad linksaf Dassenboarch, 1e rechts Westergoleane, volgen tot
Overkluizing en daar rechtsaf naar Stadsherberg.
Zuidelijke lus
Afstand 53 km.
Houd er rekening mee dat de fietspont bij Gaastmeer alleen vaart van april tot en met
september.
Ga in zuidelijke richting, linksaf de Eegracht op, 1e links, brug over Sudergoweg. Na ca. 500
meter op kruispunt rechtsaf Iendrachtswei. Bij driesprong links aanhouden Iendrachtswei,
volgen, later Iewei. Einde rechtsaf, Osingahuizen, volgen naar knooppunt 36. Vervolgens de
knooppunten 35 - 34 (pont!) - 23 - 18 - 21 - 20 - 22 - 17 - 4 - 2 - 7 - 9 - 10 - 14 - 12 - 13 - 28 29 - 39 - 40. Terug naar het centrum van IJlst fietsen in de richting van knooppunt 53 tot aan
de Stadsherberg.

