
Wandeling IJlst     2,2 kilometer  1 uur 

Parkeer aan de Dassenboarch (naast parkeerterrein van Poiesz) en loop naar de fontein die 

je hiervandaan ziet. 1 Hoeveel bloemen heeft de fontein? Je ziet nu ook Molen de Rat , 2 

hoeveel ruitjes zijn er in het raam onder de molen, waarvan je een deel op de foto ziet?  

 

 

 

Steek nu de parkeerplaats over naar de Westergoleane, ga rechtsaf, voor de brug ga je links 

een wandelpaadje op langs het water.  

Aan het eind van het pad sta je voor een sportterrein, 3 welke sport wordt hier beoefend? 

Ga rechtsaf over de brug. 

Je komt op de Eegracht bij de Mauritiuskerk. 4 Wat stond er in de 17e eeuw op deze plek? 

Loop door tot  het infobord over Kameleon filmstad, even voor de witte ophaalbrug. Hier 

stond de smederij van Klinkhamer, in de film. 

 Ga nu weer terug en rechtsaf over het bruggetje en links terug over de Galamagracht.  

 5 Welk jaartal werd het gebouw op nr. 74 gebouwd? 

  



 

 6 Nu is dit een woonhuis, wat was het vroeger? 

7 Wie woonde er vroeger op nummer 46? 

8 Aan je linkerkant zie je deze toren, waar herinnert deze aan? 

 

 

 

Galamagracht volgen tot de ophaalbrug brug. 

 9 Wat is de naam van deze vroegere schaatsfabriek? 



 

Ga terug op de Galama gracht en ga linksaf het Frisiaplein over en over de brug terug naar de 

parkeerplaats. 

 

Wil je een wat langere afstand lopen dan kun je ook nog het Ruterpolderpad lopen. Het is 

een smal paadje door de weilanden. Het begint achter de oude Nooitgedachtfabriek (bij de 

fabriekspijp / toren). Je moet met een pontje (handmatig) een sloot oversteken en dan loop 

je de weilanden in. Je komt uit bij het witte ophaalbruggetje (bij Eegracht)aan de andere 

kant van de stad. Wij hebben het in ca 50 minuten gelopen, was heel mooi. 

 


