
Fietsroute
‘Kijk eens met 
andere ogen’

Een route door de Greidhoeke met  
Sneek als begin- en eindpunt (+/- 40 km)

“Kijk eens met andere ogen” is een project van de Friese 
Milieu Federatie en werd mogelijk gemaakt met steun van: 

Provincie Fryslân
Kening fan ‘e Greide
Natuurmonumenten

fmf.frl
keningfanegreide.nl

natuurmonumenten.nl
greidhoeke.com

Het is ons doel om in komende jaren nieuwe routes en 
perspectieven te ontwikkelen, dus houd ons in het vizier!



Onze blik op het landschap wordt 
bepaald door wat we zien en door  
wat we weten. Stel je voor, je zou  
het landschap bekijken vanuit een  
heel ander perspectief, het perspectief 
van de Zee, Engels Raaigras of de 
Grutto. Stap op de fiets en laat je 
meenemen in het landschap van de 
Greidhoeke. De route komt langs de 
vogelkijkhut van Skrins. Daar ligt een 
bijzonder boek…

*De vogelkijkhut en het boek
Tussen knooppunt 83 en 48 wijk je af  
van de knooppuntenroute, je volgt via  
de weg genaamd Monsamabuorren de 
route naar de vogelkijkhut op Skrins.  
Hier vind je een houten boek, neem 
maar even de tijd, en kijk om je heen  
met een vernieuwde blik… 
Eénmaal weer op de fiets en aan-
gekomen in Easterlittens fiets je naar 
knooppunt 91. Vanaf daar kun je de 
knooppuntenroute weer verder volgen.

Praktische informatie
• De lengte van de route is +/- 40 km
•  Duur: ca. 4 uur (inclusief bezoek aan  

de vogelkijkhut, excl. tussenstops  
voor een hapje of drankje)

•  Start en richting: De route start  
midden in Sneek, op de Prins 
Hendrikkade, bij de Koninginnebrug. 

•  OV of parkeren: De route start dichtbij 
station Sneek. Daar is tevens de 
mogelijkheid een OV-fiets te huren.  
Ook kun je in de buurt parkeren. 

•  Horeca: Op de kaart staan verschillende 
horecagelegenheden onderweg 
aangegeven. Bij de vogelkijkhut is een 
picknicktafel.

•  Adressen en openingstijden van  
horeca en andere handige punten  
langs de route kun je vinden op  
greidhoeke.com/kijkeensmetandereogen

 
 Let op: Volg de route in de richting  
die staat aangegeven op de kaart.
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Neem een 
verrekijker mee! 
Daarmee zie je  
nog veel meer. 

Tip:

“Onderweg zie je allerlei dijken.  
Ze werden gebouwd om mij beter uit  

het huis van de mensen te houden  
en mijn bodem droog te leggen.” 

— De Zee

“Op verschillende punten onderweg  
zie je ’m schitteren. De Amerikaanse 

windmotor… zie je hem? Hij werd 
geplaatst om mijn land droog te houden.” 

 
— Engels Raaigras

Volg na 83, eerst 48. 
Hier wijk je af van  
de knooppuntenroute, zie *
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