
FLAL Hege Bult-wandelroute, Kootstertille, afstand 25 km., 2021 

start: dorpshuis Tillehûs, Goudtsjeblomstrjitte 34-A, 9288 AM Kootstertille 

 

01. vanuit het dorpshuis RA 

(Goudsjeblomstrjitte) 

02. einde weg LA (Alde Dyk) 

03. bij rotonde RD oversteken 

04. na oversteken RA, weg oversteken en 

fietspad volgen 

05. 1e onverharde weg LA, Miedwei 

06. einde pad vóór sloot LA 

07. einde pad (vóór kanaal) LA 

08. pad langs water volgen (Tillepaad) 

09. pad gaat over in asfaltweg 

10. na fabrieksgebouwen RA fietspad (Âlde 

Hamsterwei; Y-67957) 

11. na brug LA trap op en LA over brug 

12. na brug LA afdalen via trap 

13. op klinkerweg RA langs kanaal 

14. gaat over in onverhard pad, RD 

15. bij richtingsbord Speelbos “Hossebos” RD 

16. breed zandpad blijven volgen. 

17. de Hoge Bult op, licht omhoog  

18. pad RAH, licht naar beneden, langs 

bosrand 

19. In bocht RA pad volgen om weiland heen 

 

20. RA via smal paadje over bruggetje 

20. moet LA 

 

21. op smal schelpenpad RD 

22. na klaphekje op klinkerweg RA 

23. einde weg LA, Tillewei (dorp in) 

24. Tillewei gaat over in Buorren 

25. na huisnr. 64 RA weg oversteken naar 

Tsjerkebuorren 

26. RD doodlopende weg tot einde 

27. LA op Gerrit Janspaad 

28. zijpad van links negeren 

29. op driesprong RA wordt schelpenpad 

30. op schelpenpad RAH 

31. einde pad VOORZICHTIG weg (N369) 

oversteken en RA op parallelweg 

32. bij Y-61556 LA, Boppepaad 

33. einde schelpenpad op asfaltweg LA, dit is 

de Bosweg, afgelegd ± 10,1 km. 

34. 1e zijweg RA (pad met fietspad) 

35. voetpad naar links negeren 

36. na afslag bij gasstation RA, Binnenvlietpad 

37. einde pad op asfaltweg LA 

38. 1e weg RA, Mounekamp 

39. einde Mounekamp op asfaltweg LA 

40. einde weg RA (Skulenboargerwei) 

41. over brug, daarna LA langs kanaal 

42. einde fietspad over bruggetje op asfaltweg 

RA (Marwei) 

43. weg aan linkerhand negeren 

44. 1e weg RA, Buurtlaan 

45. RA, Buorrefinnewei 

46. RD, Fjildwei 

47. op kruising RD 

48. einde weg LA Afgelegd ± 17,3 km 

49. op driesprong bij kerk LAH (Schoolstraat) 

50. na huisnr. 31a LAH, Marwei 

51. kruispunt oversteken 

52. na huisnr. 12 RA, Achterwei 

53. op driesprong RA, Dwarsweg 

54. einde weg op klinkerweg RA 

55. einde klinkerweg LA fietspad Kooiweg 

56. LA zandweg volgen, Achterweg 

57. einde weg op klinkerweg RA, zijwegen 

negeren 

58. in bocht naar links bij bank RA, Âlde 

Harstewei 

59. einde pad RA parallelweg volgen 

60. weg aan rechterhand negeren en RD 

61. na huisnr. 25 RA, Harstewei volgen 

62. einde Harstewei op klinkerweg LA 

63. einde weg RA parallelweg volgen naar 

rotonde 

64. bij rotonde VOORZICHTIG RD 

oversteken 

65. na oversteek rotonde RA langs 

pompstation fietspad volgen (De Koaten) 

66. weg oversteken bij rotonde en LA 

67. 1e weg RA (Goudsjeblomstrjitte) naar de 

finish bij dorpshuis Tillehûs, afgelegd ± 25,3 

km.

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

RAH = rechts aanhouden  -  Y = ANWB-richtingaanwijzer  -  Ps = ANWB-paddestoel 

 

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/

