Damespad Fryslân 18 km
Startpunt vanaf station Sneek
1. Steek voor het station de zebra over met rechts restaurant de Daaldersplaats,
loop de stationsstraat in.
2. 3e afslag rechts voor de brug de Westersingel over tot aan de bocht.
3. Linksaf over de hoge Wonderbrug (stadspoortgracht).
4. Ga nu rechtsaf ‘door de Waterpoort’ (1613 ) met rechts het uitzicht over de Kolk.
Let goed op het verkeer!!!
5. Sla nu linksaf in de straat Hoogend, volg het pad en loop bij de 1ste kruising
rechtdoor de Singel op. Aan de rechterkant bevindt zich de Martinuskerk.
6. Steek bij de Martinuskerk de straat over en loop door de Korte Pijpsteeg.
7. Sla nu rechtsaf de straat Grootzand in.
8. Loop bij de 1ste kruising rechtdoor het Schaapmarktplein op, verder rechtdoor
naar de Nauwe Burgstraat met in het zicht Bart Smit waar een Joods Monument
staat “de Davidster“
(hier stond vroeger (1836) een Synagoge).
9. Nu rechtsaf slaan de Wijde Burgstraat in en bij het 1ste kruispunt rechtdoor de
Oosterdijk op.
10. Aan het eind van de straat naderen we het kruispunt bij de stoplichten. Bij ‘Pink
Rose’ (sponsor) steken we het zebrapad over. Loop voor het Ouwe Vat (wit
pand) langs de 1e Oosterkade. Loop met de bocht mee naar links. (Volg NIET het
voetpad over de brug).
11. Volg deze straat, aan het eind van deze straat dan linksaf, de Boeierstraat in.
12. Steek ter hoogte van de Jollenstraat (aan linker- kant) de weg over naar rechts en
volg het voetpad. Bij het 1ste kruispunt rechtdoor.
In de straat de Oudvaart langs de tennisbaan, aan het eind van dit pad splitst de
weg in een fietspad, voetpad en een ventweg.
(Voor de natuurliefhebbers is er een route door het Burgermeester de
Hooppark)Terloops zie je aan de linkerkant het Grote Joodse Monument (sinds
2010) naast de ingang van de Joodse Begraafplaats (stamt uit 1820)Indrukwekkend
om bij stil te staan.
13. Kies je daar niet voor, loop dan over de parkeerplaats voor het zwembad langs.
Bij kruispunt rechtdoor lopen de Offingawiersterleane in, een lange laan. Links
een vijver met een hoge flat erachter, volg deze laan tot de kruising.
14. Sla dan rechtsaf de Groenedijk op, je ziet aan de overkant van de weg het kruis
van de Nieuw Apostolische Kerk. Je volgt nummer 49 van de fiets
knooppuntroute.
Over de brug, aan de linkerkant zie je een mooie boerderij uit 1855 en rechts de
haven.
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15. Bij de rotonde ga je rechtdoor, nog steeds nummer 49 volgen.
16. Bij de volgende rotonde rechtdoor, nummer 55 volgen.
17. Het fietspad volg je een hele tijd rechtdoor. Het pad maakt een bocht
naar links. Rechts van je is water en zie je een bord met uitleg over het “Oever- en
kade project Griene dyk de Potten en Potskar”. Een lange weg volgt.
18. Bij het kruispunt ga je rechtsaf en direct na het bruggetje steek je links de weg
over en loop je rechtdoor richting het Pottenstrand.
19. Rechtsaf het pad volgen of verderop langs het strandje lopen. Als je ver genoeg
rechtdoor loopt, zie je aan je linkerhand een kunstwerk staan. Dit is een
uitkijktoren over het Sneekermeer en de Potten. Als je zin hebt, klim je erin.
(Je kunt de route langer maken door het pad links van de uitkijktoren te nemen en
over het bruggetje te lopen, dan kun je een rondje Potten doen (ca. 1,7 km.)
Opnieuw langs het strand en aan het einde tegenover de uitkijktoren rechtsaf).
20. Tegenover de uitkijktoren ga je rechtdoor over het steigerpad, langs de
rietkragen.
21. Voor de weg ga je linksaf, langs de slagboom, bij de haven langs (camping) over
de reling stappen en aan het einde links naar het restaurant Eetcafé Paviljoen
Sneekermeer (geopend van 1 mei t/m. 10 sept.) Met mooi weer is het terras een
geweldige plek voor een kop thee/koffie of iets anders natuurlijk.
22. De route vervolg je door vanaf het terras het smalle schelpenpad rechts direct
langs het water te volgen. Dan kom je bij de oversteek naar het starteiland. Optie
: met het pontje naar starteiland. In de Sneekweek (begint 1ste vrijdag van aug.)
starten hier de zeilwedstrijden in alle categorieën zeilboten. Fameus is het
skûtsjesilen: het wedstrijdzeilen met tjalken.
23. Bij de rotonde ga je rechtsaf het fietspad op en volg dit fietspad tot de kruising.
24. Ga bij de kruising met het fietspad rechtdoor. Langs deze weg is geen fiets- of
voetpad, dus blijf goed opletten! Een lange rechte weg langs het bord RCM de
Potten Kamperen.
25. Bij de volgende kruising steek je de weg over rechtdoor richting Goënga/Gauw.
Een stukje autoweg (1km) met aan beide kanten een weggedeelte voor fietsers.
Ga rechts lopen. Weg heet Paviljoenwei. Vervolg de weg genaamd
Goaijengamieden, richting Goenga/Gauw en let op de mooie weilanden, de Friese
paarden en de Friese boerderijen.
26. Neem de eerste weg links richting Goënga/Scharnegoutum, de Aldfeartsdyk.
Loop over het fietspad.
27. Je blijft de weg volgen en loop dan door het dorp. Links van je zie je een mooi
kerkje.
28. Rechts het fietspad op,deze weg Hegewier volgen tot de eerste weg links, de
Pasfeardyk richting Loënga.
Na ongeveer 1 kilometer zie je links van de weg camping de Pasveer.
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29. Je volgt het pad onder het viaduct door en gaat links over een
bruggetje.
30. Je volgt het schelpenpad langs het water de Zwette, een belangrijk stuk van de
Elfstedentocht. Je loopt een flink stuk door het Sneeker bos alsmaar rechtdoor.
31. Steek aan het einde van het Sneeker bos de weg over, rechts van je is een brug,
blijf het pad langs het water volgen totdat je aan het einde een wit huisje ziet uit
1712, daar ga je rechts over de “laatste Stuiverbrug” (1887).
32. Volg de weg Looxmagracht en ga over de Koninginnebrug links en direct weer
rechts bij het water langs over het gele grindpad.
33. Aan het einde van dit pad steek je links de weg over, de Kerkgracht op. Volg de
gracht tot aan de brug, sla weer rechtsaf de Stationsstraat in richting restaurant
Daaldersplaats vlakbij het station of linksaf richting centrum.

Der is romte op de wrâld om elkoar mis te rinnen
Er is ruimte in de wereld om elkaar mis te lopen
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Damespad Fryslân 10 km

…..op een damespad wandel je nooit alleen…..
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