Alle om Slachte Kuier
Routekaart 21 kilometer

= hier vind je een gedichtenpaneel
Start- en finishlocatie: MFC De Gearrin, Buorren 34c in Oudega.

1. Loop via de Buorren tot aan de St. Agathakerk. Sla voor de kerk rechtsaf de Fabrykswei in en blijf de weg
volgen tot die overgaat in de Eastersanning. Blijf rechtdoor lopen langs de haven tot aan de kruising met De
Goudsjepoel.
2. Ga het wandelpad in bij het bosje bij de kruising van de Eastersanning en de Goudsjepoel. Sla aan het
einde van dit pad linksaf, de Skieppekampen op.
3. Halverwege de Skieppekampen is een schelpenpad naast de witte woning met de molen in de tuin. Ga
het schelpenpad in. Aan het einde van het pad linksaf, loop de Goudsjepoel op.
4. Volg de Goudsjepoel tot aan de kruising met de Eastersanning. Je loopt een klein stukje terug naar de
haven. Sla bij de kruising van de haven linksaf. Hier vind je de eerste rustplaats bij de Wellingbar.
5. Sla bij de Slotsingel linksaf en loop de Gealânswei in. Blijf dit pad volgen tot aan de T-splitsing bij de
Skeane Heawei. Sla hier linksaf.
6. Sla linksaf bij de kruising van de Skeane Heawei en de Dykfinne. Je loopt nu de Wolwarren op. Blijf deze
weg volgen tot aan de Headamsbrêge.
7. Net voor de Headamsbrêge vind je de tweede rustplaats. Sla hier voor de brug het schelpenpad in. Volg
dat tot aan camping It Wiid.
8. Vóór de ingang van camping It Wiid loopt een schelpenpad naar rechts. Sla dit pad in. Je loopt langs het
zwembad.
9. Aan het einde van het pad rechtsaf, de Manjepetswei in. Volg de Manjepetswei tot aan de T-splitsing. Sla
rechtsaf en blijf de weg volgen.
10. Sla linksaf de Alle om Slachte in. Hier vind je de derde rustplaats.
11. Volg de Alle om Slachte tot aan ’t Utein en sla rechtsaf ’t Utein in. Blijf deze weg volgen.
12. Halverwege de Eksteursreed is een wandelpad op de linkerkant. Sla dit pad in.
13. Aan het einde van het pad kun je rechts de woonwijk in. Volg de Ds. Carsjenssingel tot aan de kruising
met De Smidterij.
14. Volg het wandelpad ’t Jonkersleantsje terug naar MFC De Gearrin.

