
Sleat 

1,3 kilometer 20 minuten (daarna zou je plan B, van ongeveer 5 km. Kunnen doen) 

Parkeer op de parkeerplaats op de Lytse Jerden, steek de weg over en ga links naar de 

Wikelerweg en direct weer rechts op het Bolwerk ZZ, volg het pad langs het water. Ga dan 

linksaf naar de Breedstraat, bijna aan het eind links in de Slotmakerssteeg en rechts in de 

Dubbelstraat. 

 

1 wat is er op nummer 212? 

 

Loop de straat uit en ga dan over de brug, voor je zie je de huizen op Lindengracht 17 en 

Heerenwal 46, 2 welke is de oudste? 

Ga rechtsaf op de Heerenwal. 3 Wie woont er op nummer 54?  



 Mooi beeld wat je op de Heerenwal ziet. 

Bij nummer 57 ga je over het bruggetje rechtdoor in de Brouwerssteeg en dan weer links in 

de Bakkerssteeg. Om de Lytse Tsjerke heen, op de Achterom en al snel weer links bij de 

Mallemok.je bent nu op de Baanweg en gaat al snel weer linksaf, richting korenmolen De 

Kaai, hier kom je als je de Lemsterpoort over loopt. 

 

4 wat is het huisnummer van de molen? 

Bij de molen ga je links, weer verder op het Bolwerk ZZ, als je dit volgt kom je uit bij het plein 

waar je  de fontein ziet. 5 Welke vogel heeft het meisje in haar hand?  6  Wanneer leefde 

G.G. van der Wal? 

Loop nu voor de winkel langs rechtdoor en dan links over de brug. 

 Volg het pad om de R.K. kerk heen op de Stadswal, 

verder langs het water tot je de weg weer over gaat naar de parkeerplaats. 



Plan B 

Dit was een korte wandeling, wij hebben nog een mooie wandeling van zo’n 5 kilometer 

gedaan, langs het Slotermeer en door het Wikelerbos. Hier een beschrijving van die route, 

die ook onverhard prima te doen is in de winter. 

Je begint vanaf de parkeerplaats, waar je de Lytse Jerden volgt, richting de camping, als je 

deze voorbij loopt kom je bij het strandje. Ga hier over het hekje waarop je een schildje ziet 

van het Odulphuspad, na deze zullen er nog 4 hekken volgen waar je overheen klimt. 

 

Uiteindelijk kom je uit bij de weg, hier volg je de weg naar camping ’t Hop, loop de camping 

over, langs de receptie en verlaat dan weer de camping via de weg, door het Wikelerbos, 

tussen het sportveld en de ijsbaan door. 

 

Als je het bos uitkomt ga je links, voor de kerk langs en daarna weer links, langs het fietspad 

terug naar Sloten. 

 


