Routebeschrijving AUTO - MILLENNIUMLOOP 2018

Link naar kaart:
http://afstandmeten.nl/index.php?id=2243260
De start vindt om 07:00 uur plaats bij Sudergoweg, nabij het clubhuis van de Fierljepferiening in IJlst. Zorg dat je op tijd
aanwezig bent.
Auto’s die niet meegaan in de “route/loop” graag parkeren bij de Sporthal aan De Dassenboargh te IJlst.
Zorg dat de “start” autovrij blijft.
Na de start de Sudergoweg uitrijden tot de provinciale weg N354. Bij de rotonde rechtsaf richting Jutrijp/Hommerts. Nabij de
kerk in Hommerst is het 1ste wisselpunt.
Hierna rijden wij weer terug richting Jutrijp/Sneek. Bij rotonden rechtsaf, Keizersmantel, de wijk Duinterpen in.
Na de brug de 2de weg linksaf Westorgoleane op. Deze uitrijden tot bij de kruising met de Sudergoleane, hier linksaf de
Sudergoleane op. Aan het einde linksaf N354 op. Bij rotonde rechtsaf de wijk Duinterpen in. Links op de hoek staat de school
de Vuurvlinder. Bij volgende kruising linksaf. Je rijdt dan de parkeerplaats op achter de school waar het 2ste wisselpunt is.
Parkeerplaats weer afrijden richting rotonde.
Bij rotonde rechtsaf richting Sneek. Wij rijden door de binnenstad van Sneek heen tot aan de rotonden met de Prins
Hendrikkade. Hier gaan wij rechtsaf. Bij de volgende rotonden met de Leeuwarderweg gaan wij linksaf. Leeuwarderweg blijven
volgen tot aan de rotonde bij Scharnegoutum. Hier gaan wij rechtsaf richting Goënga. In Goënga rechtsaf de Boppeslach op. Bij
het kaatsveld is het 3de wisselpunt.
Wij rijden dezelfde weg weer terug richting de rotonde bij Scharnegoutum. Hier de rotonden recht oversteken Scharnegoutum
in. Op de Legedyk, tegenover supermarkt Poiesz is het 4de wisselpunt.

Geef de lopers de ruimte! Zorg dat de wisselpunten vrij en veilig blijven! Een stukje lopen kan geen kwaad!

Wij blijven de Legedyk volgen Scharnegoutum weer uit. Bij de splitsing met de Sântleansterdyk gaan wij linksaf richting
Roodhuis. In Roodhuis is het 5de wisselpunt.
Wij rijden weer terug over de Sântleansterdyk in de richting van de Lededyk. Op de splitsing gaan wij linksaf en volgen de
borden Rien/Itens en vervolgens Easterein. In Easterein op de Sibadawei bij drukkerij van der Eems is het 6de wisselpunt.
Na Easterein volgen wij de borden richting Wommels. In Wommels linksaf Het Noard op en via de terp en Hottingawei richting
de provinciale weg N359. Hier gaan wij linksaf de provinciale weg op richting Burgwerd/Bolsward. Na 3,6 km rechtsaf bij de
afslag Burgwerd. In Burgwerd is de 7de wisselpunt.
Vanaf dit wisselpunt rijden wij door in de richting van Hartwerd. In Hartwerd linksaf richting Roodhuis. Aaan het einde van deze
weg rechtsaf richting Tirns/Nijland. Deze weg blijven volgen tot de splitsing met de Ringdyk/Ingenawei. Hier gaan wij linksaf
richting Ysbrechtum. Ysbrechtum inrijden. Bij de kruising Schoonoord / Doaprshúsleane linksaf. Hier is het 8ste wisselpunt.
Wij rijden terug naar Schoonoord. Hier gaan wij linksaf. Bij rotonde rechtsaf. Bij verkeerslichten rechtdoor Stadsrondweg-Zuid
op. Stadsrondweg-Zuid uitrijden tot het einde, over het spoor bij verkeerslichten rechtsaf richting IJlst. Bij de rotonde in IJlst
(nabij station) linksaf Stadslaan op. Na de brug rechtsaf de Westergoleane op. Auto’s parkeren bij de Poeisz/sportvelden. Aan
het einde van De Dassenboarch is de start/finish en het 9de wisselpunt. Hier beginnen wij aan de tweede lus.
Wij rijden weer dezelfde weg terug naar de rotonde bij het station, Stadslaan. Bij rotonde rechtsaf richting Oosthem. Na 500
meter rechtsaf over het spoor richting Oosthem, De Cingel. In Oosthem is het 10de wisselpunt.
Wij rijden Oosthem weer uit. Bij de splitsing met de Nessenwei gaan wij rechtsaf richting Folsgare. In Folsgare is het 11de
wisslepunt.
Bij het wisselpunt in Folsgare gaan wij linksaf richting Wolsum. Deze weg komt uit op de Remswerderleane. Hier volgen wij
linksaf de borden Wolsum / Blauwhuis. De weg dus vervolgen tot in Blauwhuis. Hier is het 12de wisselpunt.
In Blauwhuis gaan wij rechtsaf de Vitusdyk op richting Tjerkwerd/Workum. Bij de splitsing met de Hemdijk/Arkum gaan wij
linksaf en volgen de borden Dedgum/Arkum. Deze weg blijven volgen tot aan de splitsing met de Horstweg. Hier gaan wij
rechtsaf richting Parrega. In Parrega over de brug, iets links, is het 13de wisselpunt.
In Parrega over de brug gaan wij rechtsaf richting Tjerkwerd. Bij de kruising met de provinciale weg N359 deze rechtdoor
oversteken richting Gaast. Bij T-spiltsing linksaf en meteen weer rechtsaf over de Boerenstreek de borden Gaast blijven volgen.
In Gaast aan de Zeedijk is het 14de wisselpunt.
Wij volgen de Zeedijk richting Ferwoude en blijven de Zeedijk volgen tot in Workum. Via Suderséleane/Sylspead en Súd kom je
midden in Workum op de Merk waar het 15de wisselpunt is.
Wij rijden via het Noard Workum weer uit naar de provinciale weg N359. Hier gaan wij linksaf in de richting van Bolsward. Wij
rijden door tot de kruising bij Tjerkwerd. Hier gaan wij rechtsaf Tjerdwerd en volgen de borden richting Blauwhuis. In Blauwhuis
rechtdoor de borden Oudega/Westhem volgen. Bij de splitsing met De Kat/Westerskatting rechtsaf Oudega volgen. Oudega
inrijden waar de 16de wisselpunt is.
Wij rijden Oudega uit via de Rigedyk in de richting van Heeg. Bij de rotonde in Heeg gaan wij rechtsaf De Skatting op. LET OP!!
De Skatting rechtdoor blijven volgen en niet rechts met de weg meegaan. Aan het einde van de Skatting is het 17de wisselpunt.
Wij rijden weer terug via De Skatting naar de rotonde. Hier gaan wij rechtsaf. Bij volgende rotonde linksaf de Alde Skatting op
richting IJlst. Aan het einde van Alde Skatting rechtsaf Nijesyl op. Deze weg vervolgen tot aan de rotonde bij het station in IJlst.
Hier gaan wij weer rechtsaf de Stadslaan op. Bij het voormalig gemeentehuis aan de Roodhemsterweg, 130 meter na de
rotonde aan de linkerzijde, is het verzamelpunt.
Hier hergroeperen de teams zich, voor de 'grande finale' richting het de finish.
Auto’s graag hier parkeren of doorrijden naar de De Dassenboarch, nabij de supermarkt Poiesz/sportvelden en de
auto’s daar parkeren.

Geef de lopers de ruimte! Zorg dat de wisselpunten vrij en veilig blijven! Een stukje lopen kan geen kwaad!

Millenniumloop wisselpunten inclusief adressen en
GPS Coördinaten
1
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Plaats
Ijlst
Hommerts
Sneek
Goënga
Scharnegoutum
Reahûs
Easterein
Burgwerd
Ysbrechtum
Ijlst
Oosthem
Folsgare
Blauwhuis
Parrega
Gaast
Workum
Oudega
Heeg
Verzamelplaats
Festivalterrein

Afstand
0
5,8
9,77
16,29
18,32
22,95
28,9
37,2
48,24
54,63
56,96
59,81
66,56
71,19
77,41
83,25
94,36
99,57
105,78
106,79

Wisselpunt
Fierljepferiening Drylts

Adres
Sudergoweg 1C Ijlst

GPS coördinaten

t.h.v. Kerk

Jeltewei 3 Hommerts

52.98366, 5.64964

school "De Vuurvlinder"

Keizersmantel 1 Sneek

53.01906, 5.65629

kaatsveld

De Boppeslach Goëga

53.05331, 5.69318

t.h.v. Dorpshuis / Basisschool
café Altenburg
drukkerij Van der Eems
dorpshuis "Doniahûs"
dorpshuis "It Nije Formidden"
Fierljepferiening Drylts
dorpshuis
kruising Skeender/Tsjaerddyk
café Restaurant "De Freonskip"
t.h.v. Bushalte/Kerk
t.h.v. bushalte
nabij de Kerk op de Merk
hoek Tsjerkewei/Breksdyk
restaurant Watersport
Stadskantoor
Fierljepferiening Drylts

Legedyk 43 Scharnegoutum
Slypsterwei 1 Reahûs
Sibadawei 20 Easterein
Doniaweg Burgwerd
Doarpshûsleane 1 Ysbrechtum
Sudergoweg 1C Ijlst
De Cingel 20 Oosthem
Skeender Folsgare
Vitusdyk Blauwhuis
Trekweg Parrega
Zeedijk / Boerenstreek Gaast
Merk Workum
Breksdyk Oudega
De Skatting 44 Heeg
Roodhemsterweg IJlst
Sudergoweg 1C Ijlst

53.05945, 5.67844
53.07637, 5.63613
53.09984, 5.61973

53.00867, 5.62652

53.00867, 5.62652

53.08645, 5.54728
53.04108, 5.63620
53.08645, 5.54728
53.01553, 5.60191
53.03718, 5.60550
53.02332, 5.53210
53.01818, 5.47829
53.01718, 5.40852
52.97956, 5.44307
52.96915, 5.60626
53.01389, 5.61759
53.00867, 5.62652

Belangrijke telefoonnummers:
Bij de start en finish is een berichten- / coördinatie post ingericht. Van hieruit worden alle contacten met de teams,
stempelposten, EHBO en hulpverlening gecoördineerd.
Telefoonnummers berichten- / coördinatiepost:
Ø
Voor de stempelposten:
06-13648225
Ø
Voor de teams:
06-22934825
BIJ SPOED ALTIJD

112

EHBO nodig op de route? à neem contact op met het berichten- / coördinatiecentrum (EHBO wordt verzorgd door een mobiele
EHBO-post, rijdt mee op de route)

Een paar belangrijke ‘spelregels’:
Ø Deelname is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
Ø Lopers zijn verplicht zich te laten vergezellen door een fietser. Deze doet dienst als ‘ogen’ van de loper en
loodst hem/haar, waar nodig, over de weg;
Ø Begeleidingswagens met daarin de wissellopers kunnen parkeren op de aangegeven wisselplaatsen;
Ø De begeleidingswagens dienen zich te houden aan de autoroute die door de organisatie wordt aangegeven;
Ø De fietser is verplicht de oranje hes te dragen;

Voor het volledige reglement zie:

www.millenniumloop.nl

Geef de lopers de ruimte! Zorg dat de wisselpunten vrij en veilig blijven! Een stukje lopen kan geen kwaad!

