
FLAL Scharsterrijn-wandelroute, Joure, afstand 25 km., 2021 

start: Carpool plaats Joure Sewei naast Mc Donald’s 

 

01. vanaf carpool plaats RA weg oversteken 

naar DE kopje, bij Wkpp 98 en Y LA  

02. 1e weg vóór Y-40102/2 RA dan LA Geert 

Knolweg, voor huisnummer 91 RA, 

schelpenpaadje volgen RAH 

03. na bruggetje 1e pad LA, van 

Aalzumleantsje, langs vijver lopen 

04. einde schelpenpad LA en na ± 100 m. RA 

over bruggetje 

05. na bruggetje RA, schelpenpad volgen RA 

over bruggetje 

06. einde pad RA, tegelpad 

07. na ± 20 m. schuin LAH, tegelpad 

08. einde pad RA, klinkerpad, vóór bruggetje 

LA,  schelpenpad  

09. op kruising met E.A.Borgerstraat RD 

asfaltpad vervolgen 

10. vrij vlot weer over een bruggetje, dan het 

pad volgen tot trottoir. 

11. na ± 100 m. over het trottoir LA, 

Roggemolen, langs miniklokkenstoeltje 

12. einde weg RA, Midstraat volgen,  

13. na de Jouster Toer, waar je recht op af 

loopt, RA, Torenstraat volgen 

14. op kruising LA, Kolkstraat, even verder 2e 

straat RA, Boterstraat  

15. einde straat over het bruggetje, dan LA, 

(Het Zand) 

16. 1e straat RA, Molewei, richting de molen 

17. einde weg vóór de molen RA, dan over de 

brug en LA schelpenpad volgen   

18. einde schelpenpad LA, ’t Kofschip, dan LA, 

Sloep 

19. bij fietspad LA, Tsjalk volgen, daarna LAH 

fietspad 

20. LA smalle gravel/schelpenpad, vóór de 

molen RA klinkerpad 

21. bij tennisbaan en einde klinkerpad LA, 

trottoir volgen tot over de brug 

22. direct na de brug RA langs het water lopen 

splitsing LAH  

23. RD  langs ‘De Orangerie’ bij de jachthaven, 

afgelegd ± 4,3 km. 

24. na ‘De Orangerie” en vóór havenkantoor 

smal paadje LA en over lange brug 

25. na de brug RA, park Heremastate in, RAH 

achter muziekpaviljoen RD en einde vóór water 

LA  pad volgen  

26. steeds RAH, einde grindpad RA asfaltweg, 

door de ‘poort’ en dan direct bij Wkpp 99 op 

Douwe Egbertsplein RA  (Harddraversdyk) 

volgen 

27. 3e straat LA, Dr.Wumkesstraat, rechterkant 

van de straat aanhouden  

28. na huisnr.26 RA, grindpad volgen 

29. op de 1e kruising weg oversteken en RD 

30. op volgende kruising weg oversteken en na 

oversteek LA en direct weer RA 

31. even verderop LA klinkerweg tussen sloten 

door en direct weer RA 

32. met de bocht mee en dan na huisnr. 42 RA 

en direct weer LA schelpenpad volgen langs 

water 

33. op kruising weg oversteken en schelpenpad 

volgen en LAH 

34. vóór de weg LA, schelpenpad 

35. bij fietspad RD weg oversteken, pad bij 

Wkpp 97 RD  

36. bruggetje oversteken en pad volgen, 

splitsing RAH  

37. weg oversteken en bij Wkpp 38 RA 

VOORZICHTIG weg oversteken, einde pad RA 

einde weg bij Y LA bospad volgen 

38. einde bospad RD, weg VOORZICHTIG 

oversteken RD gravelpad weer weg oversteken 

en RD hoger liggend  bospad langs 

(Haulsterdyk) volgen  

39. einde bospad RA, op weg LA onder snelweg 

door  

40. na viaduct LAH pad volgen en direct bij 

Wkpp 31 RA, weg oversteken en  Minne 

Wietsma-leantsje volgen 

41. deze laan helemaal volgen tot Wkpp 34 

daar LA, langs de Skarsterrijn 

42. steeds RD, langs haventje en polderdyk 

43. na kruising bij Wkpp 90 LA weg volgen 

44. 1e weg bij Y-14370/1 RA, einde weg bij 

Wkpp 92 Meerweg RA naar de het paviljoen 

45. naast het paviljoen LA de grasdijk op langs 

slagboom en haventjes, afgelegd ± 14,3 km. 

46. na ± 1 km. LA het brugje over en bij Wkpp 

70  RA de Kerkweg volgen 

47. 1e straat LA, Kwekerijweg 

48. einde weg RA, Meerweg volgen 

49. ± 50 m. vóór einde weg RA, gravelpad en 

direct graspad LA vervolgen, daarna weg 

oversteken, Wolvedijk volgen 

50. na ± 600 m., na huisnr. 6 LAH hoger 

gelegen bospaadje op wat parallel aan de weg 

loopt   

51. op kruising in het bos, bij Ps 65982/001 en 

Wkpp 13 LA Bospad volgen (schelpenpad) 

52. na ± 300 m. RA onverhard paadje volgen, 

dit volgen tot driesprong bij droppingsveldje 

(wordt aangegeven met bordje bij bank) 

53. op driesprong (bij einde droppingsveldje en 

bankje) LA 

54. einde pad RA, schelpenpad 

55. weg bij Ps 14268/002 RD VOORZICHTIG 

oversteken, fietspad vervolgen 

56. na ± 100 m. RA opkruising, na ± 150 m. 

op kruising in bos bij Wkpp 33 LA 

57. onder de electriciteitsleidingen door en even 

verder RA, 2e smalle bospaadje volgen 

58. door een droge sloot en na ± 20 m. LA 

paadje volgen steeds RAH 

59. op kruising RA over dam het bredere 

bospad volgen, dit pad met bocht naar links 

volgen, einde pad bij open stuk RA. 

60. einde pad RA bospad tussen weilanden 



61. over veerooster en na ± 80 m. RA Kerkpad 

volgen, bij Wkpp 10 RD 

62. Kerkpad volgen (± 800 m.), bij kruising 

weg LA oversteken, afgelegd ± 22,8 km. 

63. einde weg LA, Jousterweg volgen (fietspad) 

richting viaduct, Gravinnesingel RD oversteken 

64. bij Y-74054/005 RD door tunnel, na viaduct 

scherp LA fietspad naar beneden 

65. daar aangekomen weg RAH (Polderbosweg) 

66. Polderbosweg volgen tot einde, LA fietspad, 

bij Y-11811/003 RA weg VOORZICHTIG 

oversteken, LA naar carpool plaats, afgelegd ± 

25 km.

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     -     Ps = ANWB-paddenstoel  -  Wkpp = wandelknooppuntpaal 

 

Wandelen is gezond, het is de lichaamsoefening waar geen gymnastiekzaal voor nodig is, het is het 

recept zonder medicijn, afslanken zonder dieet te houden, de huidverzorging die niet uit een potje 

komt en het is de rustgever zonder pil en het is ook nog gezellig om met collega-wandelaars samen te 

wandelen.  

 

Wil je meer info over de Wsv.de FLAL die deze wandelroute, en nog veel meer routes, mogelijk heeft 

gemaakt, kijk dan op www.flal.nl 

 

En een lidmaatschap bij een wandelvereniging heeft ook nog meer voordelen. 

 

 

                                                  

http://www.flal.nl/

