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1e dag 
Met de rug naar het stationsgebouw RA. Bij weg RA spoorweg over. Over de brug, voor 
het 2e huis RA steegje in. Op grasdijk LA, tot brug. Deze oversteken en meteen LA 
grasdijk op. Na 1700 m komen we bij een schutsluis. Hierover de weg vervolgen. Na 
bijna 100 m. LA bruggetje over grasdijk volgen met de rivier aan de linkerhand. Na 400 
m ligt links aan de overzijde Denver Sluice, ooit aangelegd door Vermuyen. 2700 m 
verder komen we bij een ander sluizencomplex. Dit laten we links liggen en vervolgn de 
route langs een kanaal dat we aan de linkerhand houden. Na 1 km komt de dijk tussen 
twee kanalen te lopen. Na 5 km kruist een weg de dijk. Dit is het etappepunt van de 
eerste dag. Het dorp Welney met de pub – bed & breakfast The Lamb & Flag ligt aan de 
rechterkant. Deze pub is de stamkroeg van de Welney and District Skating Club. 
 
2e dag 
De route loopt vanaf dit punt LA over een drukke autoweg. De weg loopt door de Wash, 
het gebied tussen de beide kanalen van Vermuyen dat onder water kan lopen in 
regenrijke perioden. Op T-kruising aan de andere kant van The Wash RA grasdijk op. Na 
500 m LA redelijk drukke autoweg op (Bell’s Drove). Na ruim 1,5 km 1e weg LA (Dairy 
Drove). Na 400 m, 1e weg RA. Deze weg blijven 2 km volgen tot er aan de rechterkant 
een huis ligt. (de weg heeft een paar hoeken en bochten gemaakt). Voor het huis 
linkshouden (Common Acre Lane). Na 400 m 1e weg RA (Hale Drove). Na ruim 2 km op 
de 4de kruispunt links houden (Hale Fen Road). 1e weg RA. Op de T-kruising nadat de 
autoweg is overgestoken LA. Op volgende T-splitsing RA. Op splitsing rechtshouden. Op 
T-kruising LA (Wisbeach Road). Op volgende kruising LA, daarna 1e weg RA (Main street 
van Littleport, de tweede etappe plaats. 
 
3e dag 
We vervolgen Main Street totdat we na 1 km over een brug op een T kruising komen. 
Hier over steken en LA. Na 80 m achter een huis RA een public footpath  in. Dit pad komt 
na een paar hoeken uit op een weg. Hier RA en meteen over de sloot weer LA,public 
footpath volgen. Na 1,5 k door akkers, vlak na dat een hoogspanningsleiding is gekruist, 
kom t de route uit op een karrespoor. Het officiële public footpath loopt volgens 
slingerend over een oude stroomrug door de akkers, maar was hier vakkundig uitgewist. 
Wij hebben het karrespoor gevolgd, tot de 1e kruising. Daar RA tot T kruising. Klim de 
grasdijk op en sla LA. Na 2 km komt de weg uit op een drukke verkeersweg. RA brug  
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over. Na de brug LA ligt het Prickwillow Engine Museum in een oud gemaal. In dit museum veel over de geschiedenis van de drooglegging 
van de Fens. De route loopt over de brug RD (Main Street). Na 500 m 1e weg LA (Old Bank). Houdt de rechterkant van het plantsoen aan. 
Na 4 km komt deze slingerende weg uit op een drukke verkeersweg (Queen Adelaide Way) Hier oversteken en RA. Even verderop LA brug 
over. Direct na een fabriekterrein met scherpe bocht naar links. Na een tijdje lopen we langs een rivier. Nadat we onder een spoorbrug 
doorl zijn gelopen en een brug over de rivier zijn gepasseerd komen we bij een park aan onze rechterhand. Het slingerende pad door het 
park omhoog volgen. De straat (Broad Street) die we kruizen oversteken een breed voeypad tussen huizen in. Het pad voert omhoog 
door en aprk waarin de Kathedraal van Ely ligt. Voor een oude poort RA richting Kathedraal lopen en rechtsom om het gebouw lopen (of 
er door heem als de kerk open is). Bij de hoofingang aan de voorkant LA The Gallry in lopen. Op een rotonde links houden (back Hill).  Op 
volgende rotonde links houden. Na 100 LA weg naar station in. 

 





 


