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Workum-Stavoren
•

Afstand: 18 km

•

Startpunt: : Treinstation Workum

•

Neem vanaf de A7 bij Bolsward afslag 17 en volg de N359 richting Balk, ga bij
Workum op de kruising linksaf naar het station.

Door de aanwezigheid van de spoorlijn tussen Workum
en Stavoren is het mogelijk om via de IJsselmeerdijk van
station naar station te lopen. Zowel Workum, Hindeloopen, Molkwerum als Stavoren kunnen dienen als startplaats. De staions in Workum, Hindeloopen en Molkwerum liggen ±1 km ten oosten van het centrum.
Afstanden:
Station Workum – Station Hindeloopen: 7 km
Station Workum – Station Molkwerum: 15km
Station Workum – Station Stavoren:
18 km*
*inclusief bezoek aan Molkwerum

Loop vanaf het station naar het centrum
van Workum via de Spoardyk en Begine(±1km). In het centrum gaat u linksaf
over de Merk, langs de grote kerk. De
Merk gaat over in Súd. Aan het einde van deze
weg volgt u de weg naar links, over de brug en
de sluis. Meteen na de brug rechtsaf en via het
stenen trapje de groene IJsselmeerdijk volgen.
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Blijf de dijk volgen tot Hindeloopen. Bij de autoweg volgt u de dijk naar rechts richting Hindeloopen (door linksaf te gaan bereikt u het treinstation
van Hindeloopen, zie kaartje).
Blijf de dijk volgen rond het
centrum van Hindeloopen. Volg
de dijk naar het zuiden.

Swalkrûtes

U kunt de dijk volgen tot
Stavoren. Na ±4km (vanaf
Hindeloopen) kunt u linksaf
door het klaphekje naar Molkwerum. (Om het station van
Molkwerum te bereiken, wandelt u door het dorp. Uiteindelijk gaat u linksaf en volgt u de Stationsweg naar het station.
Uiteindelijk bereikt u Stavoren. Ga door het klaphekje. Volg de Noorderweg ±200m. Op de eerstvolgende driesprong (bij de houten woning) gaat u rechtsaf, rond de industriehaven, naar het station. Wij
raden u aan ook een kijkje in het centrum van Stavoren te nemen.
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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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