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Oudega
• Afstand: 15 km
• Startpunt: : Dorpshuis It Joo, De Joodyk 2, Oudega(W)
• Vanaf Lemmer volgt u de A6 naar het noorden. Verlaat de snelweg via afrit 18 en
volg de autoweg N354 richting Sneek. Neem na ±15km de afslag naar Heeg en volg daarna
de borden naar Oudega. In Oudega, neemt u de 1ste afslag linksaf naar het dorpshuis.

Let op: u maakt tijdens de route gebruik van een pont! Informeer naar de vaartijden. Voor de meest actuele vaartijden
verwijzen wij u naar de VVV in bijvoorbeeld Heeg: 0515-442464. De vaartijden ten tijde van de samenstelling van deze
gids (2005):

De route wordt beschreven vanuit Oudega maar u
kunt ook in Gaastmeer starten. De route leidt u over
zeer rustige wegen en fietspaden door een prachtig
merengebied en een open weidelandschap.
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Vooral watersporters weten Oudega te vinden.
Vanaf de Oudegaaster Brekken vaar je tot in het
centrum van het dorp. Dat de watersport belangrijk
voor het dorp is, blijkt uit het feit dat er in dit kleine
dorp nog opvallend veel voorzieningen aanwezig
zijn. Door de verschillende nieuwe fietspaden (o.a.
langs de spoorlijn, de Oudegaaster Brekken en het
Doris Mooltsje, een mooie gerenoveerde molen)
wordt het dorp door steeds meer fietsers bezocht.
Ook de kanomogelijkheden rondom het dorp zijn
uitstekend: u kunt over de grotere Oudegaaster
Brekken varen, maar ook via een aantal kleinere
poelen een bezoekje aan Heeg en Gaastmeer brengen. Op de moderne camping, o.a. met trekkershutten en VVV-agentschap kunt u terecht voor meer
informatie

Loop vanaf de parkeerplaats linksaf naar de doorgaande weg. Ga linksaf richting het centrum van het dorp. Vóór het haventje gaat u linksaf en volgt u de Tsjerkewei naar Gaastmeer.
U passeert o.a. de camping van Oudega.

Swalkrûtes

De route gaat verder richting Gaastmeer. Na ±1,5 km gaat de weg over in de Feandyk. Blijf
de weg volgen. Op de driesprong in Lytse Gaastmar(Kleine Gaastmeer) gaat u rechtsaf en volgt u de
Kaepwei tot het pontje.
Aan het einde van de Kaepwei gaat u met het pontje naar de overkant. Volg het pad naar Nijhuizum.
Ga in Nijhuizum rechtsaf, de doodlopende weg Nijhuzum in. Na ±1km volgt het fietspad (Brekkenpaad)
langs het meer. Volg op de driesprong aan het einde van het fietspad de weg naar rechts terug naar
het centrum van Oudega. In het dorp volgt u de Hagenadyk terug naar het dorpshuis.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.dorpen.nl

Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.friesekust.nl - Regionale VVV / accommodatie
www.vvv-wymbrits.nl
– VVV gemeente Wymbritseradiel
www.beleeffriesland.nl
- Provinciale toeristische informatie
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