Persbericht

Sneek, 21 juni 2016

Cultuurhistorische rondritten met de shuttlebus
De stichting Duurzaam Vervoer Sneek organiseert deze zomer speciale cultuurhistorische
rondritten door Sneek en omgeving. De route voert langs historisch en cultureel interessante
plaatsen. Onderweg en op verschillende stopplaatsen geeft een gids toelichting op wat er
onderweg te zien is.
Op negen plekken wordt gestopt, zodat er extra informatie gegeven kan worden. Bij het
Wilhelminapark stappen de deelnemers uit aan de kant van de Oude Dijk, ze lopen onder leiding van
een gids door het park en stappen aan de kant van Thabor weer in de shuttlebus.
De cultuurhistorische rondritten zijn extra rondritten. De shuttlebussen rijden ook hun gewone
routes door de stads. Kijk hiervoor op www.duurzaamvervoersneek.nl.
Datums en tijd
De cultuurhistorische rondritten worden gereden op de woensdagen 6, 13, 20 en 27 juli, 10, 17, 24
en 31 augustus, dus niet tijdens de Sneekweek.
De start is om 13.30 bij het Fries Scheepvaart Museum. De duur is ongeveer 2,5 uur.
Route en stopplaatsen
De route en de stopplaatsen waar de gidsen uitleg geven zijn de volgende.
Start Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand, Jousterkade, 2e Oosterkade, Laatste Stuiverbrug,
Looxmadwarsstraat (1e stopplaats naast parkeerterrein Steenklip met zicht op de Swette, de Laatste
Stuiverbrug en het Jagershuis), rechtsaf Steenklip, rechtsaf Zwettekade, Dr. Bosstraat, Dr.
Kuyperlaan, Goeman Borgesiuslaan, Worp Tjaardastraat, Harmen Sytstrastraat, Kerkhoflaan, (2e
stopplaats voor ingang begraafplaats), Hospitalerbrug, Bolswarderweg , Oude Dijk, (3e stopplaats
voor ingang Wilhelminapark, hier verlaten de passagiers de shuttle voor een korte wandeling met
uitleg door het park, opstappen achter het park bij uitgang Thabor).
Rit vervolgen via De Harste, (4e stopplaats bij Ielannen), Schoonoord, Epemawei, (5e stopplaats
rechts ter hoogte van de ingang naar de parkeerplaats van Epemastate), Kleasterwei, Thaborwei, (6e
stopplaats bij Wijn & Cultuurhoeve Thabor voor koffie.
Na de koffie verder via de Sint Martensdyk naar Scharnegoutum, Legedyk, Zwettewei, (7e stopplaats
direct vooraan op de parallelweg), brug bij Nomadenhof (8e stopplaats), Pasfeardyk, Zwettebos (9e
en laatste stopplaats voor ingang IJsbaan), Leeuwarderweg, Oosterpoortsbrug, Jousterkade, naar het
eindpunt. Dat is het Fries Scheepvaart Museum of Flexaterrein.
Deelname en kosten
Deelnemers moeten zich van tevoren aanmelden bij het Fries Scheepvaart Museum, via
boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl (Joke of Grytsje).
Het minimum aantal deelnemers is 8 personen. Als er minder deelnemers zijn, gaat de rondrit niet
door.
Het maximum aantal deelnemers is twintig personen.
De rit is niet geschikt voor deelname door kleine kinderen.
Deelnemers betalen € 15,- per persoon (inclusief koffie/thee bij de Wijnhoeve Thabor). Dit bedrag
dient van tevoren worden betaald, bij de balie van het Fries Scheepvaart Museum.

