
Het  Waldspieker ommetje.

Lengte : ongeveer 6 kilometer

Parkeerplaatsen :  Bij de Dorpskerk, achter het Gemeentehuis en aan de Pastorielaan

Start:   Vanaf  Restaurette het Snackbearske, Hoofdstraat 50, Beetsterzwaag

Wandelpaden :deels verhard, zand, en grind, (bij nat weer dicht schoeisel 
aanbevolen)

Horeca:   Restaurant  het Snackbearske, 

Onderweg no. 1. De  Overtuin ontworpen door Roodbaert met Neptunusbeeld van de
                            amsterdamse beeldhouwer Ignatius van Logteren
                        
                         2.  De Waldspieker, een boerderij gebouwd in 1733

                         3.  De voormalige Adelskerk. Op het kerkhof ziet u een grafkelder en 
                             oude graven  van de adel en  andere bewoners van Beetsterzwaag
_____________________________________________________________________
                                
HET WALDSPIEKER OMMETJE.

U AANGEBODEN DOOR   : Restaurette het  Snackbearske  
-Ga vanuit restaurant het Snackbearske linksaf door de Hoofdstraat
-na de aan uw linkerhand gelegen Overtuin van Huize Lyndensteyn steekt u de weg 
over en vervolgt de Hoofdstraat  (wordt Beetsterweg ) via het fietspad
- na het houten bruggetje gaat u RA het onverharde pad op.
-na huisnummer 5 gaat u LA ( Kerkepad West)
- via  weilanden met klaphekjes en vlonders komt u langs twee boerderijtjes aan uw 
 rechterhand, het tweede daarvan is de Waldspieker en hier gaat u LA en direkt  weer 
 RA, opnieuw weilanden met klaphekjes en vlonders.
-na de laatste vlonder ziet u links van u een groene schakelkast P070331,  hier LA.
 -na de carpoolplaats met bank  RA via het fietspad over het viaduct.
-aan het einde van het talud RA (Beetsterweg)
-langs het kerkhof van de voormalige Adelskerk het pad volgen, dit wordt nadat u 
twee huizen gepasseerd bent fietspad, dit volgt u tot het betonpad
- hier gaat u RA, door tunnel en daarna rechtdoor. 
-na ca. 500 meter is links een bouwland, aan het eind hiervan RA
 het Ruiterpad op.
-na een wit huis in het weiland links  gaat u op de kruising LA
-dit pad (Skeanpaed, dit was de oude weg naar Boornbergum) volgt u tot voorbij het 
 Volkstuincomplex.
-bij de groene bank gaat u LA en daarna op de klinkerweg RA
-na de vijver aan uw rechterhand gaat u RA  (v.Lyndenlaan)
-na het passeren van de Dorpskerk en de brandweerkazerne bereikt u de Hoofdstraat
-hier gaat u LA , terug naar restaurant het Snackbearske
                                    




