Elfstedentocht - etappe 1
Auteur: Catrinus Nouta
Elfstedentocht - etappe 1: Leeuwarden - Reduzum
Lengte: ongeveer 16 kilometer.
Startpunt: Leeuwarden, NS-Station Leeuwarden, Stationsplein 1-2, 8911 AC.
Eindpunt: Reduzum, bushalte 'Reduzum'. Nabij De Trije Romers 6, 9008 TR.

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. Start op het plein voor het NS-Station (Stationsplein). Met de rug naar het
stationsgebouw, loop rechtsaf (Stationsstraat).
2. Volg het trottoir in een bocht naar rechts en steek het spoor over. Volg de hoofdweg
(Schrans). Blijf rechtdoor lopen (Verlengde Schrans), ook als het doorgaande
autoverkeer na ongeveer 500 m naar links afbuigt. Uiteindelijk gaat het fietspad een
tunnel in. U houdt echter rechts aan en blijft het trottoir op straatniveau volgen. Brede
weg (Julianalaan) oversteken.
3. Vlak na het oversteken op de T-splitsing van fietspaden rechtsaf.
4. Vrijwel meteen linksaf (Oostergoplein).
5. Ongeveer 60 m verderop, op een kruispunt van straten en een fietspad, linksaf het
voetpad inlopen.
6. Bij de Y-splitsing rechtsaf. Fietspad oversteken. U loopt parallel aan een brede weg
(Overijsselselaan). Vanaf dit punt op T-splitsingen steeds links aanhouden.
7. Het pad komt uit op een klinkerweg (Beatrixweg) langs een kanaal (Van
Harinxmakanaal), hier linksaf.
8. Ongeveer 40 m verderop, vóór de Van Harinxmabrug, linksaf een stenen trap op.
9. Op het fietspad langs de brede weg (Overijsselselaan) rechtsaf. U steekt het Van
Harinxmakanaal over.
10. Ongeveer 10 m na de bushalte, ter hoogte van een brugleuning, rechtsaf een stenen trap
af. U komt uit op een asfaltweggetje en fietspad (Boksumerdyk).
Voor horeca: hier linksaf. Het fietspad blijven volgen. Ongeveer 200 m verderop bevindt
zich hotel/restaurant Campanile.
11. Rechtsaf. Het fietspad volgen door een tunneltje. Na het tunneltje komt u uit op een Tsplitsing. Dit is knooppunt 92 van het wandelnetwerk.
12. Rechtsaf, de Boksumerdyk blijven volgen in de richting van wandelnetwerkknooppunt 82.
Na ongeveer 1,4 km loopt u onder een spoorbrug door.
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13. Na ongeveer 600 m, vóór de brug bij een parkeerplaatsje, linksaf. Dit is knooppunt 82 van
het wandelnetwerk. U loopt een smal betonnen fietspad (Swettepaad) op. U heeft De
Swette aan uw rechterhand, onderdeel van het schaatstraject van de Elfstedentocht. Na
bijna 3 km, bij een gemaaltje en een bruggetje, neemt het pad een scherp bocht naar
links. Rechts van u bevindt zich een boerderij. U loopt inmiddels op een breed betonpad.
Iets verderop maakt dit een bocht naar rechts.
14. Na ongeveer 350 m op de T-splitsing rechtsaf, een smal betonpad oplopen. Na een
scherpe bocht naar links heeft u De Swette weer rechts van u. Ongeveer een halve
kilometer verderop gaat het pad onder een brug, Weidumerhout, door.
Voor horeca: steek deze brug over. Ongeveer 200 m verderop ligt hotel/restaurant
Weidumerhout.
15. Na ruim 3 kilometer, bij fiets-/voetgangersbrug De Swetse, linksaf, Nijlânsdyk.
Het traject van etappe 2 (Reduzum - Sneek) komt uit de tegengestelde richting en steekt
de fiets-/voetgangersbrug over.
16. Aan het eind van de Nijlânsdyk op de T-splitsing rechtsaf, Overijsselsestraatweg.
17. Ongeveer 60 m verderop, ter hoogte van bushalte 'Hania State' de weg oversteken en
het smalle asfaltfietspad (Lege Dyk) inlopen. Het fietspad gaat verderop over in een
klinkerweg.
18. Ter hoogte van de kerk, op een pleintje, rechtsaf (Haedstrjitte)
Voor horeca: iets verderop bevindt zich aan de rechterkant café/cafetaria De Welp.
19. Aan het eind van de Haedstrjitte op de T-splitsing linksaf (De Trije Romers). Bushalte
'Reduzum' bevindt zich iets verderop. Dat is het eindpunt van deze etappe.
Uw reactie op deze wandeling op het e-mailadres nouta@yahoo.com wordt bijzonder op
prijs gesteld!
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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
*bij het startpunt meerdere gelegenheden.
*na 2 km (op 220 m van de route): hotel/restaurant Campanile, Wergeasterdyk 1, 9084
AS Goutum, 058-2880605, https://www.campanile.com/nl/hotels/campanile-leeuwarden
*na 9,5 km (op 200 m van de route) nabij Weidum: hotel/restaurant/camping
Weidumerhout, Dekemawei 9, 9024 BE, 058-2519888, www.weidumerhout.nl
*op 15 km (op de route) in Reduzum: café/cafetaria De Welp, Haedstrjitte 14, 9008 SP,
0566-60154, http://www.reduzum.com/voorzieningen/bedrijven/cafe-bar-de-welp

