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Elfstedentocht - etappe 8: Bolsward - Harlingen
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.
Aanlooproute vanaf bushalte 'Busstation': loop in de richting van het fietsenrek. Betonnen
brug, Snekerpoortsbrug, over en rechtdoor, Snekerpoort. Op Y-splitsing links aanhouden,
Jongemastraat. Verderop bevindt zich aan de linkerkant het voormalige stadhuis.
1. Met rug naar stadhuis rechtsaf. Voorbij het stadhuis rechtsaf houten brug oversteken.
2. Meteen linksaf, Appelmarkt. De gracht ligt aan uw linkerkant.
3. Op de eerstvolgende Y-splitsing (het Marktplein met hotel/restaurant De Wijnberg in het
midden) links aanhouden, Dijkstraat (verderop ook Bargefenne). Op schuine kruising
rechtdoor (Harlingerstraat). Blauwpoortsbrug overlopen). Flink eind verderop voorbij het
bebouwde-kombord (Twibaksdyk) oversteken en het fietspad richting onder andere
Schettens inlopen. De Westergoawei oversteken en het fietspad langs (Oude Rijksweg)
blijven volgen. Rechts een transformatorstation. U loopt recht op een bouwmarkt af. Weg,
De Marne, oversteken.
4. Op het fietspad meteen rechtsaf. U loopt een bebouwde-kombord voorbij.
5. Na ongeveer 10 m linksaf, De Marne. Oppassen in verband met het ontbreken van een
fiets- of wandelstrook! Zijweggetjes negeren. Op het kruispunt rechtdoor,
Witmarsumerweg. Verderop ligt deze vlak naast snelweg A7/E22.
6. Eerste weg rechtsaf, (Viersprong).
7. Op T-splitsing linksaf, Van Osingaweg.
8. Op T-splitsing rechtsaf, Van Osingaweg, richting Schettens. Na ongeveer 150 m loopt u
Schettens in. Na verloop van tijd staat de kerk aan uw rechterhand. Brug over,
Bittenserpaed. Gaat over in Filenserwei.
9. Flink eind verderop, na een flauwe bocht naar rechts, na een bosje linksaf, een houten
bruggetje richting (Flietsterbosk) over lopen.
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10. Na het bruggetje meteen weer linksaf, een onverhard pad rechts van de sloot inlopen.
Het pad buigt met de sloot steeds meer naar rechts. Na verloop van tijd loopt het pad
parallel aan een bredere vaart. Het pad komt uiteindelijk uit op een klinkerpad.
11. Op dit klinkerpad linksaf. Houten bruggetje overlopen.
Voor horeca: vrij vlot door een klein hekje het terrein van camping Mounewetter oplopen.
Rechtdoor blijven lopen met water aan uw linkerhand, (Molenweg).
12. In de dorpskom op de T-splitsing rechtsaf, (Merkelân).
13. Na ongeveer 15 m op de Y-splitsing links aanhouden, Molenweg. U heeft het water weer
aan uw linkerhand.
14. Op de eerstvolgende T-splitsing rechtsaf, Arumerweg.
Voor horeca: op deze T-splitsing linksaf, Kerkplein oplopen en vervolgens meteen
rechtsaf, Pingjumerstraat. Verderop zit restaurant/cafetaria Nice Flavour.
Voor horeca: op deze T-splitsing linksaf, Kerkplein oplopen. Café de Gekroonde Roskam
zit rechtdoor op de hoek van het Kerkplein en het Kaatsplein.
17. Op de Y-splitsing rechts aanhouden, (Arumerweg) blijven volgen.
Voor horeca: vrij vlot aan uw linkerhand zit bakkerij De Schiffart.
18. Aan de rand van het dorp, ná de weg richting Schettens, rechtsaf het fietspad (langs de
Arumerweg) richting o.a. Kimswerd oplopen.
19. Bij wandelknooppunt 14 linksaf, richting knooppunt 70, voetpad van betonplaten
(Schuttedijk). Na ruim 250 m wordt dit pad onverhard; u loopt de 'Pingjumer Gouden
Halsband' op.
20. Het pad over de oude polderdijken kronkelt zich door het landschap. Na verloop van tijd
loopt u een houten bruggetje met witte leuningen over. Blijf het pad volgen. Het pad komt
uit op een bocht in een asfaltweg, met links een parkeerterrein. Volg de bocht naar rechts.
21. Op de T-splitsing rechtsaf (Groene Dijk). Na ruim 250 m steekt u via een vaste brug (de
Brakke Pijp) de Harnser Feart over.
22. Op de T-splitsing linksaf, Greate Pierwei. Na verloop van tijd loopt u Kimswerd binnen. In
het centrum van het dorp staat aan uw rechterkant het standbeeld van Grutte Pier.
Voor horeca: iets verderop zit hotel/restaurant Greate Pier.
23. Buiten de bebouwde kom bij de rotonde rechts aanhouden, Harlingerweg, fietspad volgen
richting Harlingen. Voorbij het bebouwde-kombord Harlingen loopt u over een brug, de
weg heet inmiddels Kimswerderweg. Bij de rotonde rechtdoor. Voorbij een benzinestation
aan uw rechterhand steekt u de N31 (Waadseewei) over.
24. Boven de N31, ter hoogte van Kimswerderweg 38 t/m 44, linksaf de Kimswerderweg
oversteken. U loopt richting een kleine parkeerterrein. Dit aan de rechterhand houden.
25. Bij de T-splitsing links aanhouden, Prinses Beatrixstraat.
26. Het voetpad links van nummer 48 inlopen. Dit voetpad loopt parallel aan de Prins
Bernhardstraat. U kruist o.a. de Prinses Irenestraat.
27. Op de T-splitsing linksaf, Koningin Wilhelminastraat.
28. Meteen rechtsaf, het voetpad links van nummer 54 inlopen.
29. Rechtsaf, Prins Clausstraat. De weg maakt een knik naar rechts.

30. Voorbij het complex met huisnummers 164-178, linksaf het voetpad inlopen.
31. Aan het water op het grindpad rechtsaf.
32. Ter hoogte van een houten voetgangersbrug rechtsaf (Bolswardervaart).
33. Op de T-splitsing linksaf (Koningin Wilhelminastraat).
34. Bij de rotonde rechtsaf (Stationsweg) richting treinstation Harlingen.
Voor horeca: bij deze rotonde recht door, bordjes 'centrum' volgen. In het pittoreske
historische centrum van Harlingen bevinden zich veel cafés en restaurants.
Na ongeveer 150 m ligt treinstation Harlingen aan uw rechterhand. Dit is het eindpunt van
deze etappe.
Voor horeca: in het stationsgebouw zit een restauratie.
Op de Wandelzoekpagina kunt u een reactie op deze wandeling plaatsen. Alvast dank
daarvoor!
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Praktische informatie
Lengte van de wandeling
ongeveer 19 km.
Startpunt
Bolsward, voormalig stadhuis, Jongemastraat 2, 8701 JD.
Parkeergelegenheid: in binnenstad betaald parkeren, daarbuiten gratis. Bushalte
'Busstation', naast Snekerstraat 1, 8701 XA.
Eindpunt
Harlingen, trein/busstation Harlingen, Stationsweg 6, 8861 GA.
Parkeergelegenheid: ma. t/m za. in gehele bebouwde kom betaald parkeren.
Horeca
* in Bolsward (op en nabij de route): meerdere gelegenheden.
* op ongeveer 7,5 km (op en nabij de route) in Witmarsum:
-(op ongeveer 300 m van de route) camping Mounewetter, Mouneplein 1,
www.mounewetter.nl
-(op 100 m van de route) café De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3,
www.degekroonderoskam.nl (geopend vanaf 16.00)
-(op 100 m van route) restaurant/cafetaria Nice Flavour, Pingjumerstraat 21,
www.niceflavour.nl
-(op de route) bakkerij De Schiffart, Arumerweg 39, https://bakkerijdeschiffartbakery.business.site/
* op ongeveer 14 km (op de route) in Kimswerd: hotel/restaurant Greate Pier, Greate
Pierwei 9, www.hotelgreatepier.nl
* in het treinstation Harlingen bevindt zich stationsrestauratie Station Harlingen,
https://stationharlingen.nl (ma. t/m vr. 9.00 - 16.00).
* op ongeveer 19 km (op ca. 500 m. van de route) in Harlingen: meerdere gelegenheden.

Achtergrondinformatie
Informatie over de Elfstedentocht op de schaats:
www.elfstedentocht.frl
www.elfstedenroute.nl/wp-content/uploads/2018/09/ElfstedenRoute_website.pdf
De Pingjumer Gouden Halsband (Fries: Penjumer Gouden Halsbân):
Om zich te beschermen tegen het zeewater, gingen de mensen in de loop van de 11e
eeuw dijken rondom de Marneslenk aanleggen. Zo ontstond binnen redelijk korte tijd een
lage waterkering over lange afstand. Samen vormden deze dijken de Gouden Halsband.
De verklaring van het woord 'halsbân' is verre van eenvoudig. Bij 'hal' kan gedacht worden
aan 'hoogliggende grond' of 'hoge rug', hetgeen door de aanwezigheid van kwelderwallen
rond Pingjum zou kunnen. Bij band kan er verband bestaan met 'ban', dat 'rechtsgebied'
of 'gebied onder de ban of toezicht van een grietman' kan betekenen.
Later, door het ontstaan van de Zuiderzee en door verwaarlozing van de zeedijken
hadden vooral Wons en Makkum veel last van overstromingen. De dijken van de Gouden
Halsband deden hun werk echter goed: bij de laatste overstroming in Friesland, in 1825,
bleef het gebied rond Pingjum droog.
Hoewel de Pingjumer Halsband al meer dan een eeuw geen functie meer heeft, is een
groot deel van het oude dijkenbestand nog steeds intact.
(bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pingjumer_Gulden_Halsband en
https://pingjumgeschiedenis.wordpress.com, opgevraagd op 4/7/2020, geredigeerd).

