De route Millenniumloop 2018

zaterdag 15 september
De start vindt om 7 uur plaats op de Sudergoweg, nabij het clubhuis van de Fierljepferiening in IJlst.
Na de start lopen wij de Sudergoweg uit. Bij de kruising met De Lendrachtwei gaan wij rechtsaf. Na
300 meter blijven wij de Lendrachtwei links volgen. Lendrachtwei volgen die overgaat in de Iewei. Aan
het einde van de Iewei linksaf, Hettingawei op. Bij rotonde met de N354, linksaf, Jeltewei. T.h.v. de
kerk is het eerste Wisselpunt (± 5,8 km).
Wij vervolgen de Jeltewei in de richting van Sneek. De Jeltewei gaat over in de Riperwei die weer
overgaat in de Lemmerweg. Bij de rotonde met de Keizersmantel, rechts af en daarna meteen linksaf.
Bij school De Vuurvlinder is het tweede Wisselpunt (± 9,8 km).
Vanaf De Vuurvlinder lopen rechtdoor over het voetpad. Gekomen bij het fietspad, linksaf. Na
fietstunnel rechtsaf en daarna weer linksaf de Lemmerweg vervolgen Sneek in. Sneek in blijven lopen

hier gaan wij linksaf over de Waterpoort , Waterpoortsgracht (fietser
kunnen eventueel iets verder doorrijden over de brug links en meteen weer links). Wij blijven
rchtdoor langs het water lopen tot aan de de Prins Hendrikkade, hieer gaan wij rechtsaf. Bij de
rotonde linksaf en na de brug meteen rechtsaf, Looxmagracht. Looxmagracht uitlopen, over de brug
meteen linksaf, Leeuwarderkade. Wij lopen nu langs het water de Zwette. Bij de kruising
Leeuwarderkadee Berkenlaan rechtdoor en het schelpenpad volgen. Het schelpenpad blijven volgen,
over de grijze boogbrug, hierna rechtsaf. Onde3r de N354 door de Pasfeardyk op. Pasfeardyk blijven
volgen. Tot aan de kruising met de Hege Wier, hier rechtsaf richting Goënga. In Goënga rechtsaf de
tot aan de Waterpoort

Boppeslach. Aan het einde is het derde Wisselpunt (± 16,3 km).

Na het derde wisselpunt lopen wij om het kaastveld heen en komen op de Aldfeartsdyk. Nog voordat
wij Goënga uitlopen slaan wij linksaf de Sickengawei op. Aan het einde linksaf Midlandsdyk op. Aan
het einde van de Midlandsdyk rechtsaf richting Scharnegoutum. Rotonde rechtdoor oversteken
Scharnegoutum in. Op de Legedyk bij het dorpshuis is het vierde Wisselpunt (± 23 km).

Na dit wisselpunt Legedyk volgen. Bij de kerk gaan wij linksaf de Sint Martensdyk op en lopen over de
spoorwegovergang Scharnegoutum weer uit. Bij de kruising met de Ivige Leane gaan wij rechtsaf.
Na ± 1 km rechtdoor langs de boerderij het binnenpad volgen richting Reahûs. In Reahûs , bij het
dorpshuis op de Slijpsterwei is het vijfde Wisselpunt (± 29 km).
Na het dorpshuis gaan wij linksaf Sânleansterdyk op. Na de brug rechtsaf Bongapead op. Dit

binnenpad blijven wij volgen in de richting van Itens. Bij Itens linksaf Hearedyk op. Deze weg

vervolgen tot in Easterein. Op de Sibadawei in Easterein, bij drukkerij van der Eems is het zesde
Wisselpunt (± 37 km).
Na van der Eems lopen wij rechtdoor Easterein weer uit, Wynserdyk. Bij de kruising met de Slachte
rechtsaf de Slachte op. Deze lopen wij uit tot aan de Provincialeweg N359. Hier slaan wij linksaf het
(fiets)pad, Trekpad, naar Burgwerd toe. Na het (fiets)pad linksaf Schoolstraat op Burgwerd in. Op de
Doniaweg in Burgwerd is bij het dorpshuis het zevende Wisselpunt (± 48 km).
Via de Doniaweg lopen wij Burgwerd uit in de richting van Hartwerd, Kloosterweg. In Hartwerd linksaf
de Middelzeedijk op. Aan het einde van de Middelzeedijk rechtsaf de Kliuw op. Deze weg gaat over in
de Huniadyk. Bij T-splitsing linksaf richting Tirns, Ringdyk. Vlak voor Tirns gaan wij de Kilewierwei op.
Wij lopen hier langs en over het erf en tussen de stallen van een boerderij. Na de boerderij wordt dit
pad onverhard en komt uit op de Kleasterwei. Hier gaan wij rechtsaf richting Ysbrechtum. In
Ysbrechtum linksaf de Meester S.M. Haersma Bumaleane op. Bij Dorpshuis op Doarphûleane is het
achtste Wisselpunt (± 54,6 km).
Na dit wisselpunt lopen wij de Doarphûleane uit richting Schoonoord. Hier slaan wij linksaf. Bij rotonde
rechtdoor Harste op. Na 500 m, na ROC de Friese Poort, rechtsaf. Bij rotonde ziekenhuis rechtsaf
fietspad volgen. Daarna fietspad linksaf blijven volgen langs Stadrondweg-Zuid. Voor de
spoorwegovergang gaan wij rechtsaf en vervolgen onze weg door het aquaduct heen. Na het
aquaduct linksaf. Wij lopen dan over de N7 heen. Na ± 150 meter rechtsaf schelpenpad (Sneekerpad)
op langs het water De Geeuw. Dit schelpenpad brengt ons via het binnenpad naar IJlst, langs de
molen. Na het binnenpad lopen wij langs Supermarkt Poiesz de Dassenboarch op. Aan het einde
rechtsaf de Sudergoweg op. Wij komen dan weer bij start en finish een gaan op voor de tweede lus.
Hier is het negende Wisselpunt (± 57 km).
Wij vervolgen onze loop over de brug. Op de Galamagracht rechtsaf. Deze gaat over in de Stadslaan
die wij helemaal tot het einde uitlopen. Bij rotonde, nabij station, linksaf Zuidwesthoekweg op. Na
ongeveer 500 meter rechtsaf richting Oosthem. Over de spoorwegovergang de Cingel op. In Oosthem
is het tiende Wisselpunt (± 59,8 km).
Wij lopen Oosthem uit via de Nessenwei. Bij de T-splitsing met de Easthimmerwei gaan wij rechtsaf
richting Folsgare. In Folsgare is het elfde Wisselpunt (± 66,5 km).
Na dit wisselpunt linksaf Tsjaerddyk op. Aan het einde van de Tsjaerddyk lopen wij rechtdoor de
Remswerderleane op richting Blauwhuis. Deze weg volgen tot in Blauwhuis. In Blauwhuis is het
twaalfde Wisselpunt (± 71 km).
In Blauwhuis lopen wij na het wisselpunt rechtdoor de Van der Looswei op in de richting van
Greonterp. Op de Snakkepole gaan wij rechtsaf de Mardyk op ide overgaat in de Vissersburen. Dit is
een binnenpad richting Parrega. Na de Visserburen rechtsaf de Horstweg op. In Parrega over de brug
linksaf, hier is het dertiende Wisselpunt (± 77,4 km).
Na ongeveer 60 meter slaan wij rechtsaf de Tynjestrjitte in, onderde N359 door en dan rechtsaf de
Ferwouderpad op. Bij de kruising met de Angterperlaan rechtsaf. Na ongeveer 2,3 km linksaf en
meteen rechtsaf de Boerenstreek op richting Gaast. De Boerenstreek uitlopen tot de Zeedijk in Gaast.
Hier is de veertiende Wisselpunt (± 83,2 km).

Na nog geen 50 meter gaan wij linksaf de Buren op, die overgaat in Sielânsreed. Wij pakken hier het
binnenpad richting Ferwoude. In Ferwoude komen wij op de Buren waar wij met de kruising met de
Scharnebuurtsterweg rechtsaf slaan. Deze weg gaat over in de Brouwersdijken komt uit in Workum. In
Workum gaan wij rechtsaf het Noard op. Op de Merk, nabij de kerk is het vijftiende Wisselpunt (±
94,3km).
Op de Merk linksaf de Begine op die overgaat in de Spoardyk. Onder de N359 de fietstunnel door. Na
fietstunnel linksaf Eniggaburren die overgaat in de Trekwei. Trekwei volgen tot de kruising met
Nijhuzemerdijk. Hier gaan wij rechtsaf over de brug. Bij de volgende splitsing linksaf Nummer op. Na
ongeveer 1,3 km rechtsaf Brekkenpaad op. Na ongeveer 4 km Brekkenpaad rechts over de brug
blijven volgen. Aan het einde rechtsaf de Stasjonsleane op die in Oudega overgaat in de Breksdyk
waar het zestiende Wisselpunt (± 99,5 km).
In Oudega lopen wij rechtdoor over de Hagenadyk Oudega weer uit. Hagenadyk gaat over in Rigedyk
en Lytshuzen. Bij de rotonde in Heeg gaan wij rechtsaf De Skatting op. Aan het einde van De Skatting
is het zeventiende Wisselpunt (± 99,5 km).
Na dit wisselpunt lopen wij over de Breewar richting Tollewei. Hier gaan wij linksaf de Tollewei op. Na
200 meter gaan wij rechtsaf de Molefine op. De Molefine lopen wij tot aan De Draei uit. Hier gaan wij
linksaf de Draei op. Bij rotonde rechtdoor De Alde Skatting op. Aan het einde rechtsaf Nijesyl op. In
Nijesyl over de brug. Na 80 meter rechtsaf de Ylostinslaan op. Deze lopen wij rechtdoor uit tot aan de
Stadslaan. Aangekomen bij Stadslaan deze oversteken naar (oud) gemeentehuis. Hier is het
Verzamelpunt (± 105,8 km).
Hier hergroeperen de teams zich, voor de 'grande finale' richting de finish, na zo'n 106,8 km.
Wij lopen naar de finish via de Stadslaan, Galamagracht, Eegracht en vervolgens linksaf de
Sudergoweg op.

