
FLAL DR. POPTA WANDELROUTE, MARSSUM, afstand 25 KM., 2020 - 2021 

Start: bij Dorpshuis  Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ Marssum 

 

01. start bij dorpshuis NY FRANJUM (met rug  

naar gebouw) RA, kruising RD, 

Franjumbuorsterpaed 

02. einde straat RA en direct LA 

schelpenfietspad volgen 

03. einde schelpenfietspad RA, 

Franjumbuorren, asfaltwegje volgen 

04. na vaste brug LA, betonfietspad volgen 

05. einde betonpad RA, Mieddyk, asfaltwegje 

06. einde asfaltwegje LA, Tilledyk, richting 

Engelum 

07. einde weg LA, Tsjerkelenane, langs de 

kerk 

08. na ± 550 m. RA, fietspad Alserterpaad, 

gaat over in schelpenfietspad 

09. kruising weg schuin naar rechts 

oversteken en schelpenfietspad vervolgen 

10. einde fietspad RD straat volgen, Feartswâl 

11. bij huisnr. 5 LA en direct weer RA  

12. 2e straat LA Buorren, de terp op richting 

kerk 

13. op kruising bij de kerk straat RAH, blijft 

Buorren 

14. 2e weg LA, Liuwesingel, weg volgen door 

viaduct 

15. op kruising RA, Berltsumerdyk, deze weg 

± 1 km. volgen 

16. gaat op kruising (met Bûtenpôle) over in 

fietspad langs Bitgumerdyk 

17. fietspad blijven volgen met bocht naar 

links, gaat over in schelpenpad (langs 

Koekoeksleane)  

18. op kruising met wegje RD, fietspad 

vervolgen, zijpaden negeren 

19. fietspad buigt naar links over het 1e 

brugje, zijpaden negeren 

20. over het 2e brugje pad RD volgen, daarna 

pad volgen met bocht naar rechts, zijpad naar 

links negeren 

21. einde fietspad RD, Sânwei 

22. einde wegje RA, Sânwei 

23. op kruising RD, fietspad volgen, bij fkpp 84 

LAH, schelpenpad 

volgen, over brugje 

24. einde fietspad LA, Kleaster Anjum, gaat 

over in Berltsumerdyk, zijstraten negeren 

25. einde Berltsumerdyk LA 

26. na ± 130 m. RA, langs het water, 

Lytsedyk 

27. Lytsedyk RD volgen, gaat over in 

Langpaed 

28. na huisnr. 26 1e straat RA, Wanserbuorren 

29. einde Wanserbuorren LA, Mieddyk, vaste 

brug over 

30. na huisnr. 64 RA, voetpad, tegelpad 

31. direct na einde tegelpad RA, asfaltpad 

32. bij brugje schuin RD, schelpenpad 

33. over houten vlonder schelpenpad 

vervolgen 

34. einde schelpenpad LA en direct RA, 

Foareker 

35. op splitsing RAH 

36. na huisnr. 18 RA, schelpenpad volgen 

langs de ijsbaan 

37. einde schelpenpad LA, De Finne 

38. 1e voet/fietspad RA, asfaltpad 

39. einde voet/fietspad LA, fietspad volgen 

langs Rypsterdyk 

40. bij rotonde RD, dan door viaduct 

41. 2e rotonde driekwart volgen en LA en na 

± 20 m. LAH, schelpenpad 

42. schelpenpad volgen, dus niet het brugje 

over 

43. einde schelpenpad RAH straat volgen, 

Dotinga Tûn, gaat over in Pieter Sipmastrjitte 

44. einde straat RA 

45. einde straat LA, Hearewei 

46. na rusthuis Drenningahof RA, 

Joukereedsje 

47. einde Joukereedsje LA, Heechpaed, 

zijpaden negeren  

48. einde Heechpaed, na de kerk, LA, 

Tsjerkebuorren en weer LA, Tsjerkebuorren 

vervolgen 

49. einde Tsjerkebuorren LA, Hearewei 

50. 2e straat RA, Hoyte Roucomastrjitte, 

zijstraten negeren 

51. einde straat LAH, voetpad/schelpenpad 

52. einde voetpad/schelpenpad RA, Puoldyk 

53. Puoldyk blijven volgen, zijwegen negeren 

54. einde Puoldyk (na haakse bocht vóór 

boerderij nr. 76) RD asfaltfietspad volgen 

55. fietspad steeds blijven volgen langs het 

v.Harinxmakanaal 

56. fietspad gaat over in wegje, dit ook blijven 

volgen 

57. na brugje wegje volgen, gaat weer over in 

fietspad 

58. na weer een brugje (in het dorp Ritsumazijl) 

LA weg volgen door dorp, weg gaat over in 

Hegedyk 

59. weg volgen, wordt fietspad, door tunnel 

60. na tunnel RD, Hegedyk 

61. 1e wegje LA, Slotleane, weg volgen, 

zijweg negeren 

62. einde Slotleane LA, Buorren 

63. 1e straat RA, Skoallestrjitte 

64. 1e straat LA, Franjumbuorsterpaed, finish 

bij het dorpshuis, afgelegd ± 25,3 km.



 

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     LAH = links aanhouden     -     RAH = rechts aanhouden 

RD = rechtdoor     -     fkpp = fietsknooppuntpaal

 

 

 

  

 

 

     Poptaslot voorkant 

 

 

       Poptaslot achterkant 


