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Een gevarieerde wandeling door het nationaal landschap ’De 
Noardlike Fryske Wâlden’. U wandelt door natuur en bosgebied 
met aan het einde een prachtig uitzichtpunt. 

S  Startpunt:
Het parkeerterrein bij de centrale van Electrabel 
Koumarwei 2, Burgum

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten 
en in beide richtingen lopen.

Bewegwijzering route: Rood
Lengte: 7 km

R  Adressen onderweg:

Kwekerij ‘Simmerfruit’ 
Zomerweg 94, Noardburgum

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH  Burgum

T 14 0511 (geen netnummer)
E gemeente@t-diel.nl
I  www.t-diel.nl



1  Electrabel centrale 
De Centrale Burgum is een gasgestookte centrale die bestaat 
uit twee identieke eenheden. Het is een piekcentrale, die 
aangeschakeld wordt als er veel elektriciteit nodig is. De eerste 
productie-eenheid is in 1974 in bedrijf genomen, de tweede een 
jaar later. Beide eenheden wekken elk 334MW elektriciteit op wat 
betekent dat in één uur het jaarverbruik van circa tweehonderd 
huishoudens kan worden opgewekt. Het benodigde koelwater 
wordt geleverd door de Burgumer Mar. 

2  Heilige Grond
Voor de elektriciteitscentrale staat het kunstwerk ’Heilige Grond’ 
van Jaap van der Meij. Hoge betonnen vruchtbladen beschermen 
daar het menselijk, dierlijk en plantaardig leven.

3  Miensker
Vanaf de centrale loopt een oud pad in noordelijke richting met 
de naam ‘Miensker’. De oude Nederlandse naam is ’Meenschar’. 
Dit was vroeger gemeenschappelijke grond waar het vee binnen 
hekken (ingeschaard) kon weiden. 

4  Schwartzenberger bos
Het Schwartzenberger bos was het boscomplex dat zich 
oorspronkelijk uitstrekte van Feanwâlden naar de Zomerweg 
onder Noardburgum. Later werd dit bos het ‘Du Toursbos’ 
genoemd. Deze namen verwijzen naar eerdere eigenaren. De 
bossen zijn vroeger in het bezit geweest van het ‘Gemeentelijk 
Bosbedrijf’ als werkverschaffingsproject. Doelstelling was om de 
oppervlakte landbouwgrond te vergroten.

5  Toutenburger bos 
Ook het Toutenburger bos behoorde vroeger tot dit veel grotere 
bosgebied. In het bos staat het verpleeghuis Nieuw Toutenburg. 
Op een heuvel zijn nog de fundamenten te vinden van de 
belvedère, een uitzichttoren die hier stond. 

6  Zomerfruit
Aan de Zomerweg 94 is kwekerij ‘Simmerfruit’ gevestigd. In 
de zomer kunt u hier terecht voor verschillende soorten fruit 
(aardbeien, aalbessen en dergelijke).

7  Uitzichttoren Burgumer Mar
U kunt de route verlengen met een 
korte wandeling over een steigerpad 
tussen het riet naar het uitzichtpunt 
in het Burgumer Mar. Deze toren 
is eigendom van Staatsbosbeheer. 
Het hele jaar zijn er moeras- en 
watervogels te zien. In de winter 
vertoeven er veel eendensoorten.
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