Elfstedentocht - etappe 6: Hemelum – Hindeloopen
Lengte: ongeveer 20 kilometer
Startpunt: Hemelum, bushalte 'Hemelum'. Nabij De Klaster 1, 8584 VA.
Eindpunt: Hindeloopen, NS-station Hindeloopen, Lieuwe Klazes Leane, 8713 JX
Hindeloopen.
Horeca
• op ong. 3,5 km (op 500 meter van de route) ten zuiden van Warns: camping De Weyde
Blick, It Sou 29, tel. 0514-681428, www.deweydeblick.com
• op ong. 4,5 km (op en nabij de route) in Warns: ettelijke gelegenheden:
- (op de route) café/restaurant Op Warns, ’t Noard 13, 8721 GA, 0514-681319,
opwarns@tiscali.nl,
- (op 200 meter van de route) de Sailor's Pub op jachthaven De Vrijheid, Op 'e Wâl 12,
8721 GJ, 0514-681623, www.de-vrijheid.nl,
- (op de route): café/restaurant Greate Pier, Boppelâns 9-11, 8721 GE, 0514-681388,
www.de-stormvogel.com.
Deze gelegenheden zijn vaak vanaf een moment later in de middag open.
• op ong. 5 km (op 400 meter van de route) ten noord-oosten van Warns: café/restaurant De
Pyramide op het Johan Friso Bedrijvenpark, Tsjalk 13, 8721 EN, 0514-682290,
www.jachthavendepyramide.nl.
• op ong. 7,5 km (op ong. 500 meter van de route) in Stavoren: ettelijke gelegenheden.
• drie campings aan de zeedijk tussen Stavoren en Hindeloopen:
- op ong. 13 km (op ong. 200 meter van de route): ’t Séleantsje, ’t Séleantsje 2, 8722 HE
Molkwerum, 0514-681395, www.camping-seleantsje.nl
- op ong. 15,5 km (op de route): Schuilenburg, Schuilenburg 2, 8713 JT Hindeloopen,
0514-521260, www.camping-schuilenburg.nl
- op ong. 17 km (op ong. 300 meter van de route): Hindeloopen, Westerdijk 9, 8713 JA
Hindeloopen, 0514-521452, www.campinghindeloopen.nl
• op ong. 18 km (op ong. 200 meter van de route) in Hindeloopen: ettelijke gelegenheden
• op ong. 18,5 km (op ong. 250 meter van de route) tussen Hindeloopen en NS-station
Hindeloopen, Hoekstra's Vishandel, Tuinbouwland 1, 8713 JW Hindeloopen, 0514523825.
Overige voorzieningen/bezienswaardigheden
• op ong. 4,5 km (op de route) in Warns: een buurtsuper, ’t Noard 56, 8721 GD, 0514681389.
• op ong. 7,5 km (op ong. 500 meter van de route) in Stavoren: historisch centrum, een bank,
enkele pinautomaten, een Coop supermarkt enz.
• op ong. 18 km (op ong. 200 meter van de route) in Hindeloopen: historisch centrum, een
bank, enkele pinautomaten, een Coop supermarkt enz.
Sites met praktische en toeristische informatie
Elfstedentocht op de schaats: www.elfstedentocht.nl
Reisplanners openbaar vervoer: www.9292ov.nl (alle typen OV) of www.ns.nl (alleen trein)
Weersverwachting: www.knmi.nl en www.buienradar.nl
Weersverwachting Friesland: www1.omropfryslan.nl/TV_It_Waar.aspx (Friestalig)
Lokaal nieuws: www.frieschdagblad.nl, www.lc.nl en www.omropfryslan.nl (Friestalig)

Toeristische informatie:
•
heel Friesland: www.beleeffriesland.nl en www.frieslandholland.nl
•
betrokken gebied:
www.friesekust.nl
www.marenklif.nl
www.gaasterlandpromotion.nl
www.gaasterland-sloten.nl
Deze etappe voert door de gemeente:
Súdwest Fryslân: www.gemeentesudwestfryslan.nl
en de plaatsen:
Hemelum: www.hemelum.nl
Warns: www.warns.nl
Stavoren: www.stavoren.nl en www.friesehanzesteden.nl
Hindeloopen: www.hindeloopen.nl en www.vvvhindeloopen.nl
Routebeschrijving
Gebaseerd op de situatie op 5 augustus 2009.
De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of paden
aan waar keuzes qua richting zijn èn waar je ook daadwerkelijk van richting moet veranderen.
1.

Vanaf de bushalte richting het kruispunt met enkele ANWB-wegwijzers lopen.

2.

Op het kruispunt linksaf, de Soal inlopen richting Warns en Stavoren. De kerk is aan je
linkerhand. Het eerste stukje (ongeveer 150 meter) loop je over de weg. Als je Hemelum
uitloopt begint een fietspad van betonplaten.
Dit fietspad over ongeveer 3 km. blijven volgen. Na het kruispunt met de Soalsdijk en De
Kei ligt er een sloot tussen het fietspad en de weg en heet de weg Himmelumerdyk. Weg
en fietspad komen na ongeveer 3 km. vlak voor Warns weer naast elkaar te liggen. In de
bebouwde kom van Warns loop je aan je rechterhand achtereenvolgens een plattegrond en
een in struikgewas verscholen school voorbij.

3.

Op de T-splitsing rechtsaf de Buorren (straatnaambordje ontbreekt) inlopen richting onder
andere Stavoren en Hindeloopen.
Horeca: op deze T-splitsing linksaf lopen richting Laaxum. Na ong. 500 meter ligt aan je
linkerhand camping ‘De Weyde Blick’.
Je volgt de Buorren langs enkele verspreid liggende woningen. Op de eerstvolgende Tsplitsing rechtdoor richting onder andere Hindeloopen lopen. Je loopt it Noard in. Na
ong. 200 meter loop je de eigenlijke dorpskom van Warns in.
Horeca: aan de rechterkant ligt café-restaurant 'Op Warns'. Iets verderop ligt, in
jachthaven De Vrijheid, 'Sailor's Pub'. Net voor de brug, aan de rechterkant, loop je
restaurant ‘Greate Pier’ voorbij.
Steek de Warnserfeart/het Johan Frisokanaal over via de Warnserbrug. Je loopt nu de
straat Noardermar in.

Loop het fietspad op dat links van de straat ligt. Vrij vlot daarna loop je het einde
bebouwde kombord voorbij.
4.

Op de T-splitsing links, het bord 'Stavoren – haven' volgen. De straat die je inslaat heet
ook Noardermar.
Horeca: na ruim 100 meter, bij de eerstvolgende T-splitsing links de Tsjalk inlopen. De
eerstvolgende T-splitsing rechtsaf en vervolgens de haakse bocht naar links volgen. Op
jachthaven JFB bv ligt, aan het water, restaurant ‘de Pyramide’.
Aan je linkerhand ligt een rioolzuiveringsinstallatie.
Na ongeveer 1300 meter ligt aan je linkerhand jachthaven/camping de Roggebroek. De
weg heet vanaf dit punt Koeweg.
Ter hoogte van huisnummer 42 het fietspad van schelpen oplopen. Na ong. 100 meter
komt dit uit op een asfaltweg.

5.

Deze asfaltweg, de Koeweg, linksaf inlopen. Na korte tijd krijg je aan de rechterkant
sportvelden. Vlak daarna loop je het bebouwde kombord 'Starum – Stavoren' voorbij.
Rechtdoor blijven lopen over een tegelpad naast de Koeweg (straatnaambordje ontbreekt)
die nu een klinkerweg is. Rechts liggen weilanden.

6.

Net vóór de houten ophaalbrug, de Koebrug, rechtsaf het schelpenpad oplopen. Je loopt
tussen houten hekken door.
Historisch centrum Stavoren/horeca: loop de Koebrug over. Na de brug rechtsaf de
Schans inlopen en meteen links de Burgemeester Albertsstraat inlopen. Bij de gracht
uitgekomen rechtsaf de Voorstraat inlopen. Je bent nu in het centrum. Verderop is de
haven.
Het schelpenpad blijven volgen in een haakse bocht naar rechts; het water steeds aan je
linkerhand houden.
Na ongeveer 200 meter loop je recht op het verhoogde talud van een weg af. Het water
aan je linkerzijde loopt rechtdoor, in het schelpenpad zit een haakse bocht naar rechts.
Steek de Meerweg (straatnaambordje ontbreekt) over.

7.

Sla het schelpenpad naar links in en steek het houten bruggetje over. Het pad komt uit op
een parkeerplaats. Rechtdoor blijven lopen tot aan de doorgaande weg, de Stationsweg
(straatnaambordje ontbreekt).

8.

De Stationsweg links inlopen. Aan de linkerkant liggen tennisbanen. Na ong. 250 meter
duikt aan je rechterhand NS-station Stavoren op. Loop naar het fysieke einde/begin van
de rails.

9.

Loop er rechts omheen; het station ligt nu aan je rechterhand en het water aan je
linkerhand. Dit is het startpunt van het Friese Kustpad (LAW 5-4). De daarbij behorende
wit/rode markering zul je tot net vóór Hindeloopen (punt nr. 14) volgen.

10. Op het einde van de kade linksaf het fietspad van klinkers oplopen.

11. Bij het begin van een asfaltweggetje (Kooijweg) (straatnaambordje ontbreekt), tegenover
het bedrijf Hubert, linksaf dit weggetje inlopen.
12. Op de T-splitsing linksaf een klinkerweg (Kooijweg) (straatnaambordje ontbreekt)
inlopen richting fietsknooppunt 97. Links staan scheepsbouwloodsen. Het weggetje wordt
uiteindelijk een klinkerpad. Ter hoogte van een wit huisje aan je linkerhand door het
klaphek lopen en de zeedijk oplopen.
13. Rechtsaf de zeedijk volgen.
Na ruim 3,5 km. horeca: steek, om camping 't Séleantsje te bereiken, de eerste brug na
ongeveer 3,5 km. over het kanaal aan je rechterhand over. Het fietspad korte tijd volgen,
de ingang van de camping ligt aan de linkerkant.
Weer 3,5 km. verderop horeca: camping Schuilenburg.
Weer 1,5 km. verderop horeca: camping Hindeloopen.
14. Verlaat de zeedijk als je achtereenvolgens camping Hindeloopen en een parkeerplaats aan
je rechterzijde voorbij bent gelopen. Op de T-splitsing de Súderseewei richting onder
andere Workum en Bolsward oplopen. Na ongeveer 150 meter ligt autobedrijf Heeres aan
je rechterhand. Blijf het schelpenpad volgen tot net na de vaste betonnen brug.
15. Meteen na de brug linksaf, het schelpenpad oplopen. Het water ligt aan je linkerhand. Na
verloop van tijd gaat het schelpenpad over in een tegelpad. Het pad maakt een haakse
bocht naar rechts.
Historisch centrum Hindeloopen/horeca: ter hoogte van het voetbalveld linksaf het
houten bruggetje overlopen en rechtdoor de route Meenscharssteeg en Wibrugsteeg
volgen.
Verderop maakt het pad weer een haakse bocht naar rechts. Het water aan je linkerhand
houden. De asfaltweg (Súderseewei) oversteken…
Horeca: de asfaltweg (Súderseewei) rechtsaf inlopen. Ong. 200 meter verderop zit
Hoekstra's vishandel.
… en het fietspad van asfalt inlopen. Het water ligt nog steeds aan je linkerhand.
16. Het fietspad komt uit op een asfaltweggetje, de Madenlaan. Hier linksaf en de brug
oversteken.
17. Na de brug meteen rechts, het fietspad langs de asfaltweg (Oosterdijk) (straatnaambordje
ontbreekt) oplopen.
18. Vóór de spoorwegovergang de weg oversteken en de klinkerweg, Lieuwe Klazesleane,
inlopen. Je loopt nu richting station Hindeloopen. Dit wordt vanaf de doorgaande weg
niet aangegeven! Het station ligt na ruim 250 meter aan je rechterhand. Dit is het
eindpunt van deze etappe.
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