Elfstedentocht - etappe 2
Auteur: Catrinus Nouta
Elfstedentocht - etappe 2: Reduzum - Sneek
Lengte: ongeveer 17 kilometer.
Startpunt: Reduzum, bushalte 'Reduzum'. Nabij De Trije Romers 6, 9008 TR.
Eindpunt: Sneek, NS-Station Sneek, Dr. Boumaweg 16, 8601 GM.

Routebeschrijving
De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of
paden aan waar keuzes qua richting zijn én waar u ook daadwerkelijk van richting moet
veranderen.
Waar een straatnaam niet zichtbaar is op de plek waar de weg of het pad wordt
ingeslagen, wordt deze naam (tussen haakjes) vermeld.
1. Komende met de bus vanuit Leeuwarden; volg vanaf de bushalte het fietspad in zuidelijke
richting (het dorp uit). Na ongeveer 250 meter steek je een riviertje over.
Horeca: na ongeveer 500 meter ligt aan je linkerhand restaurant/koffiehuis De Blauwe
Tent.
Iets voorbij de Blauwe Tent, net voor de T-splitsing met de Snitserdyk (N354), het
fietspad richting Sneek volgen. Het fietspad loopt via een tunnel onder de N354 door.
2. Bij het eerstvolgende kruispunt van fietspaden rechtsaf gaan, in de richting van Sneek. Je
loopt nu met de N354 aan je rechterhand. Na ongeveer 500 meter loop je het witte
plaatsnaambord van het buurschap Tsienzerbuorren voorbij. Blijf het fietspad volgen.
Loop de afslag richting het dorp Raerd voorbij.
3. Na verloop van tijd ligt aan de linkerkant een trafostation. Sla iets voorbij dit station
rechtsaf, de Dille in, richting Easterwierrum. Deze weg heet na de brug over de Swette de
Dilledyk.
4. In de bebouwde kom van Easterwierrum loopt de Dilledyk dood op de oude haven. Sla
hier, bij een groot witgepleisterd huis, het oude café, linksaf, de Doarpsstrjitte in
(straatnaambordje ontbreekt). Aan je rechterhand loop je een pleintje met een bushalte
en brievenbus voorbij. Blijf de weg volgen. Voorbij het plaatsnaambord heet de weg
Hegedyk en wordt een betonplatenweg. De Hegedyk blijven volgen. Na verloop van tijd
de Froonackerdijk (N384) (straatnaambordje ontbreekt) oversteken en de Hegedyk in de
richting van Boazum blijven volgen. Op de Y-splitsing met rechtdoor een onverharde weg,
de verharde weg blijven volgen, deze buigt af naar rechts. De weg heet vanaf dit punt De
Trochsnijing.
Alternatieve route: Waar de verharde weg naar rechts afbuigt, rechtdoor de onverharde
weg blijven volgen. In feite blijf je de oude zeedijk volgen. Het pad over deze zeedijk
blijven volgen. Ter hoogte van twee boerderijen, de Bozumerzijl, waar het pad een vaart
oversteekt, wordt het pad een verharde weg en heet Sylsterdyk en neemt een bocht naar
rechts. Deze weg blijven volgen. Bij de T-splitsing rechtdoor lopen.
versiedatum: 11-01-2017

horeca: bij de T-splitsing rechtsaf, Suderdyk inlopen. Na ong. 800 ligt aan je linkerhand
café De Boazumer Mjitte.
(einde alternatieve route).
Om de reguliere route vanaf de Y-splitsing te vervolgen: weg De Trochsnijing blijven
volgen. Ter hoogte van het plaatsnaambord 'Boazum' heet de weg de Waltawei.
Horeca: na een poosje ligt aan de rechterhand café de Boazumer Mjitte.
De Waltawei blijven volgen. Na het oversteken van een vaart, de Boazumer Feart, heet
deze weg Suderdyk. Je hebt de Boazumer Feart nu een stukje aan je linkerhand.
5. Op de T-splitsing rechtsaf, de Suderdyk (straatnaambordje ontbreekt) blijven volgen (hier
voegt de alternatieve route zich weer bij de reguliere route).
6. De spoorlijn oversteken en links, richting Scharnegoutum, de Suderdyk blijven volgen. Na
aan de rechtkant de weg De Heide en aan de linkerkant De Flearen voorbij gelopen te
zijn heet de weg Warinxvliet (straatnaambordje ontbreekt).
7. Bij het kruispunt de weg links, de Legedyk, richting Scharnegoutum, inlopen. Deze weg
blijven volgen. Na verloop van tijd passeer je het plaatsnaambord 'Scharnegoutum'.
Steek het spoor over.
Horeca: na ongeveer 500 m. bevindt zich rechts aan de weg Bakkerij D.F. Feenstra.
Voorziening: iets verderop aan de Legedyk is een vestiging van Poiesz Supermarkt.
8. Meteen na het oversteken van de brug, de Hegesyl, rechtsaf het voetpad inlopen. Na
zo'n 50 meter komt dit pad uit op een verharde weg, de Zwettewei (straatnaambordje
ontbreekt), hier rechts aanhouden, de Zwettewei oplopen. Dit is de parallelweg van de
N354. Iets voorbij een oprit van de Zwettewei naar de N354 ligt aan de rechterkant een
braakliggend stuk land waar tot voor kort de grasdrogerij stond.
9. Voorbij dit stuk land de klinkerweg Oerdyk rechts inlopen. Deze buigt eerst af naar rechts
en wordt asfaltweg vanaf het punt dat deze linksaf buigt.
10. Vóór het fiets- en voetgangersbruggetje links het schelpenpad inlopen. Aan je rechterhand
stroomt de Swette. Na verloop van tijd buigt het pad een korte afstand naar links om een
kanaaltje te volgen.
11. Steek het boogbruggetje over en loop rechtsaf, houdt het water aan je rechterhand.
Vanaf nu tot aan de eerstvolgende T-splitsing steeds aan deze kant van de Swette blijven
lopen.
Het pad loopt achtereenvolgens onder de Stadsrondweg-Noord/Koeriersterwei door,
rechts langs de R.K. Begraafplaats, kruist de Berkenlaan (straatnaambordje ontbreekt)
(vanaf dit punt loop je op de Leeuwarderkade) en de Jachthavenstraat (straatnaambordje
ontbreekt).

12. Bij de T-splitsing rechts de Swette oversteken over de Laatste Stuver brug en de
Looxmagracht inlopen. Deze weg volgen, een brug naar links negeren. Voorbij de
Bloemstraat heet de weg Zwarteweg. Een bruggetje oversteken en, links aanhoudend, de
Badhuisgracht inlopen. Deze weg buigt af naar links. Steek de Parkstraat over en steek
de brug over, een stukje de Prins Hendrikkade in.
Horeca: loop rechtdoor de Wijde Noorderhorne in. Aan deze weg, en het verlengde van
deze weg, Nauwe Noorderhorne, en de verderop aan de linkerhand gelegen Marktstraat
zijn ettelijke horeca-gelegenheden.
13. Loop meteen rechts de Kerkgracht in. Deze weg blijven volgen tot aan de eerstvolgende
brug aan de rechterhand. Deze brug oversteken en de Stationsstraat inlopen. Deze weg
blijven volgen en na verloop van tijd loop je recht op het treinstation af. Links is het
busstation. Dit is het eindpunt van deze etappe.
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Praktische informatie
Informatie over de Elfstedentocht op de schaats
Algemeen: www.elfstedentocht.frl en https://nl.wikipedia.org/wiki/Elfstedentocht
Route: http://www.elfstedenroute.nl/images/stories/producten/ElfstedenRoute_website.pdf
Horeca
•op ong. 800 m. (op de route) nabij Reduzum: restaurant/koffiehuis De Blauwe Tent,
Overijsselsestraatweg 6, 9008 TS, 0566-601461,
www.reduzum.com/Voorzieningen1/Bedrijven/Blauwe-Tinte/Koffiehuis-Blauwe-Tent.html
•op ong. 8,5 km (op de route) in het centrum van Boazum: café de Boazumer Mjitte,
Waltawei 22, 8635 MZ, 0515-521274, www.boazumermjitte.nl.
•op ong. 13 km (op de route) in het centrum van Scharnegoutum: bakkerij D.F. Feenstra,
met terras met koffie, thee en gebak, Prof. B. Fridsmastrjitte 12 (ingang aan de Legedyk),
8629 PD, 0515-412900.
•op ong. 17 km (op en nabij de route) in Sneek: ettelijke gelegenheden.

