
Compagnonsroute.

Lengte: 23. Km.
Naam: Compagnonsroute.
Inhoud: Je komt door een afwisselend landschap.
Start: Op het Terras van SnackBearske aan de Molenlaan.
Tip. : Je kunt ook op elk willekeurig punt in de route starten.

Wanneer je van plan bent deze tocht te doen, is het de moeite waard om vooraf de site 
www.lanterfanten.nl te bezoeken om alvast een idee te krijgen van wat er te beleven is.
Ik wens je een plezierige en leerzame tocht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Routebeschrijving.
LA=Linksaf. RA=Rechtsaf. KP=Knooppunt
De route maakt gebruik van het knooppuntennetwerk.

Start.
Vanaf het terras slaat u LA de Molenlaan in.

Eerste straat LA Boslaan einde RA Hoofdstraat.

Na ongeveer 600 Meter bij KP= 90. RA Zandlaan.

Volg dit pad door het bos, over de lippenhuisterheide richting KP=69.

Bij KP=69, LA Butewei richting KP=25.

Bij KP=25 RA  richting KP=05.

Bij voorrangsweg LA richting KP=05

Voor bord “einde bebouwde kom” RA schelpenpad op.

Bij de Compagnonsvaart KP=05 LA richting KP=43.

Bij woning Brug Wijnjewoude LA schepenpad op.

Einde pad op voorrangsweg RA richting KP=45.

Bij kerk met klokketoren LA Tserkereed richting KP=45.

Op splitsing LA Butewei richting KP45.

Bij KP=45 op T splitsing RA Hoge Weide richting KP=27.

Bij KP=27 weg vervolgen richting KP=29.

http://www.lanterfanten.nl/


Bij T-kruising LA Nije Heawei richting KP=29.

Op dit parkeerterrein beginnen enkele fraaie wandelingen 
Van ongeveer 4 km over de Wijnjeterper Schar.

Op T-kruising RA Poasen richting KP29.

Ongeveer 100 Mtr na de brug RA Heidehuizen.

Bij KP=29 rechtdoor richting Landgoed Olterterp Lauswolt.

Bij schrikhekken, fietspad wordt smaller, links een prachtige vijver,
Genaamd Boerenbedrog, met een bankje om even uit te rusten en van
De prachtige omgeving te genieten

Geasfalteerd fietspad slingert door het bos tot aan de voorrangsweg, 
hier gaat u LA en na 50 Mtr weg oversteken naar KP92.

Vervolg de route via Achterwei richting KP=60.

Na ongeveer 200 mtr links het Olterterper Kerkje gebouwd in 1415.

Het geasfalteerde  fietspad gaat over in een schelpenpad op de T-kruising LA.

 (geen knooppunten meer volgen).

Eerste weg LA Boerestreek.

Eerste weg LA boswei, gaat over in Gealeane hier ziet u rechts  de Algemene Begraafplaats.

Aan het eind van de Gealeane het bord “Doorgaand Verkeer “ volgen.

Bij de vijver aan uw rechterhand RA langs de dorpskerk.

Hoofdstraat oversteken tussen Drogisterij en Bakkerij de steeg door

Aan het einde linksaf en weer naar het terras van SnackBearske.




