FIETSTOCHTEN

VERENIGING VRIENDEN VAN DE VOETVEREN
vertrek :

Grou

lengte : 24 km

Startpunt : station Grou
Voor vaartijden, telefoonnummer en
mail-adres voor informatie, zie
www.voetveren.nl voor de volgende
veerponten:
- Grouw – De Burd (Fr17)
- De Burd – Sitebuorren (Fr18)
- Eernewoude – It Wiid (Fr14)
- Eernewoude – Wartena (Fr15)

LET OP:
Sommige veerponten varen niet het hele jaar
of niet op alle dagen.
Ook willen de tijden nog weleens wijzigen.
Wilt u zekerheid, bel dan vooraf de veerbaas op
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Beschrijving
Van station onderdoor viaduct, door tot rotonde (Stationsweg)
Bij rotonde rechtdoor (Stationsweg))
Tweede straat linksaf (J.W.de Visserwei)
Over brug (J.W.de visserwei)
Net voor de volgende brug rechtsaf (Garde Jagerswei)
Volg de weg tot autoveerpont naar De Burd
Overvaren naar de Burd. Rechtdoor (Burd)
Bij boerderij einde weg rechts fietspad naar de veerpont
Overvaren met de veerpont
Volg aan de andere oever het fietspad
Bij boerderij wordt fietspad weg (Sytebuorren)
Naam weg verandert (Hegewarren)
Direct na brug linksaf fietspad op (fietspad)
Splitsing, fietspad links aanhouden (fietspad)
Splitsing, fietspad rechts aanhouden (fietspad)
Einde fietspad. Weg oversteken, rechtdoor (Walddyk)
Doorrijden tot veerpont
Overvaren naar het dorp

Eernewoude

Wartena

Grouw
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Weg haaks op water nemen (ds.Offerhausweg)
Linksaf (Wildswei)
Na bocht met weg rechts draaien (Piet Miedemaweg)
Einde weg, rechtsaf fietsapd naar parkeerterriein
Parkeerterrein linksaf naar restaurant Princenhof
Achter restaurant vertrekt veerpont
Overvaren naar Wartena
Naar einde haventerrein, linksaf onderdoor brug (Buitenstreek)
Bij T-kruising linksaf naar centrum (Oosterburen)
Rechtdoor (Hoofdstraat)
Over de brug, om de kerk heen (Hoofdstraat)
Tweede straat linksaf (Burg. Waldastraat)
Kruispunt, rechtdoor (Leechlan)
Na brug, vervolg weg (Hoflan)
Na twee bruggen T-splitsing eind weg. Rechtsaf (Stationsweg)
Bij rotonde onderdoor viaduct snelweg (Stationsweg)
Einde fietstocht bij station

