FLAL Pim Mulier-wandelroute, Witmarsum, afstand 25 km., 2020 - 2021
Start: vanaf café ‘De Gekroonde Roskam’, Kaatsplein 3-5-7, 8748 BZ Witmarsum
01. vanaf restaurant ‘De Gekroonde Roskam’
RA en weer RA, Kerkplein
02. RD brug over en direct na de brug, bij
trapje, RA, Molenweg
03. weg blijven volgen, op kruising RD
04. weg gaat over in fietspad, brug naar
rechts negeren en over volgende heechhout
brugje, bos in
05. in het bos zijpaden negeren, pad maakt
bocht naar links, deze volgen
06. weer zijpaden negeren en schelpenpad
langs bosrand volgen
07. pad RD volgen, over bruggetje en einde
weg RA, Tsjerkelân/Oosterstraat
08. einde weg RA (Menno Siemonsstraat, gaat
over in It Fliet), zijwegen negeren.
09. einde weg RA (Easthimmerwei) en dan 1e
weg LA, heet eerst nog stukje Fliet en gaat
over in Pannekoeksterweg
10. bij Ps 25055 LA, weg volgen, gaat over in
voetpad
11. einde voetpad, na houten bruggetje en Ps
25053/001, LA, einde wegje LA bij Ps
25052/001 (Arumerweg)
12. tussen 2 panden mechanisatiebedrijf
D.Kuipers (bij wkpp 14) weg VOORZICHTIG
oversteken en betonpad volgen, gaat over in
graspad
13. de dijk volgen door totaal drie klaphekjes
en een ijzeren hekje
14. na houten brugje RA schelpenpad richting
dorp Arum
15. na weer een (wit)brugje RD en RAH, gaat
over in Molenrak
16. na basisschool LA, Kerksingel, einde pad
rond de kerk LAH en einde LA (Sytzamaweg)
17. weg steeds volgen, zijwegen negeren
18. na bord “einde bebouwde kom” op
fietspad en bij Y-7650/1 LA richting Pingjum,
Groene Dijk
19. na brug 1e graspad RA (dus niet het
betonpad), Pingjumer Gulden Halsband
20. na bruggetje LA en na ± 150 m. RA
21. einde graspad LA, De Blokken

22. na ± 650 m. maakt de weg een bocht naar
links, tegenover een boerderij, hier RA,
betonpad
23. betonpad gaat over in graspad, graspad
volgen tussen 2 sloten door
24. na ± 150 m. op een kruising van
graspaden RA
25. even voorbij een woning op de asfaltweg
LA (Strandweg)
26. 1e wegje RA richting hoge brug en
Waddenzeedijk
27. over hoge loopbrug en na de loopbrug LA
richting Zurich, op het fietspad (of de dijk)
28. weg door het dorp Zurich steeds RD
volgen.
29. ± 50 m. vóór bord “einde bebouwde kom”
Zurich, 1e wegje LA, Gooyumerlaan, door de
tunnel
30. na tunnel 1e weg LA, Aldmar, weg volgen
31. Aldmar wordt Bootland, op driesprong bij
Y-7875/1 RAH, richting Pingjum
32. na ± 250 m., bij bord ‘Ruiter Dakkapellen’
RA
33. smalle asfaltweg naar boerderij volgen,
Pingjumer Gulden Halsband, bij de boerderij
LA door het klaphek, landweg
34. de landweg volgen, gaat over in graspad,
dit graspad , dat steeds tussen twee sloten
loopt, ± 1,7 km. volgen
35. op kruising RA, graspad (niet het
betonpad), einde graspad op asfaltweg LA
(Buitendijk)
36. na 2e grote boerderij, ± 10 m. vóór een
bankje RA grasdijk (op de paal zit klein bordje
met
tekst Pingjumer Gulden Halsband)
37. graspad steeds volgen, gaat over in
steenslagpad, zijpaden negeren, einde
grasdijk/steenslagpad LA, Koudhuisterdijk,
asfaltweg
38. einde weg RA, kruising RD oversteken en
RD, weg volgen, van Aylvaweg, naar de finish
in Witmarsum, afgelegd ± 25,8 km.

LA = linksaf - RA = rechtsaf - RD = rechtdoor - LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden - Ps = ANWB-paddestoel - Y = ANWB-richtingaanwijzer

