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Een gevarieerde wandeling door het nationaal landschap ’De 
Noardlike Fryske Wâlden’. U wandelt over deels oude paden door 
natuur en bosgebied met onderweg 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. De route is te verlengen 
met een wandeling naar het streekmuseum/volksster
renwacht en door weilanden naar een vogelkijkhut.

Omdat een deel van de route door weiland gaat 
mag uw hond op deze route niet mee.

Bewegwijzering route: Blauw
Lengte: 10,5 km

De route leidt u door vier landschapstypen: elzen
singels, Friese essen, meren en heideontginningen.
Karakteristieke vogels in het elzensingellandschap 
zijn de kerkuil, gekraagde roodstaart, grote lijster en 
grasmus. Vleermuizen jagen ’s nachts graag langs 
de boomsingels en rustige lanen die dit landschap 
biedt. Overdag ‘wonen’ ze op kerkzolders, maar ook 
in de spouwmuren van woonhuizen, meestal zonder 
enige overlast te veroorzaken. Ree, vos, steenmarter, 
bunzing, hermelijn, wezel en diverse soorten muizen 
vinden in de elzensingels dekking.

R  Horeca en adressen onderweg

Streekmuseum/volkssterrenwacht 
Menno van Coehoornweg 9, Burgum 
www.streekmuseumvolkssterrenwachtburgum.nl

Klompenmuseum en klompmakerij ‘Scherjon’ 
Dr. Ypeylaan 8, Noardburgum  
www.klompenscherjon.nl

Theetuin ‘De Pleisterplaats’ 
Klaas Piersreed 11, Noardburgum 
www.theeschenkerijdepleisterplaats.nl

Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedrijven niet altijd 
geopend zijn? 

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. In één uur tijd 
kan deze centrale voldoende energie opwekken om tweehonderd  
huishoudens een jaar te voorzien van stroom. Het benodigde 
koelwater wordt geleverd door het Burgumer Mar. 

2  Heilige Grond 
Voor de elektriciteitscentrale staat het kunstwerk ’Heilige Grond’ 
van Jaap van der Meij. 

3  Uitzichttoren Burgumer Mar
Over een steigerpad wandelt u naar het uitzichtpunt in het 
Burgumer Mar. Deze toren is eigendom van Staatsbosbeheer. Het 
hele jaar zijn hier moeras en watervogels te zien als fuut, meerkoet 
en aalscholver.

4  Soestpolder
De polder is een natuurgebied waarin bij hoge waterstanden water kan 
worden opgeslagen. Een mooie combinatie van waterberging en natuur.

5  Vogelkijkhut
De wandeling is te verlengen met een tocht naar een vogelkijkhut.

6  Noardermar (Noordermeer)
De Noardermar is een buurtschap van Burgum en kent een oude 
geschiedenis. In de middeleeuwen vestigden zich hier bewoners 
afkomstig uit het terpengebied. Het gebied was aantrekkelijk 
wegens de vruchtbare hoger en lager gelegen gronden. 

7  Streekmuseum/volkssterrenwacht
Dit museum beschikt over uitgebreide exposities op het terrein van 
de geologie en de archeologie. 
De volkssterrenwacht staat in een koepel van beton waarin een 
kijker is opgesteld die 360 graden kan draaien zodat de hele 
sterrenhemel verkend kan worden.

8  Ritskebos
Dit bos staat al op oude kaarten aangegeven en heette vroeger 
het ‘Hooggeesterbos’. Het bos draagt nu de naam ‘Ritskebos’. 
Ten westen van de Ritskeloane ligt De Kooi. Dit was vroeger een 
eendenkooi en wordt al in 1775 vermeld als ‘Bosch de Kooi’. 
Een eendenkooi bestond uit een vijver waar enkele sloten op 
uitkwamen, de vangpijpen. De kooiker lokte, met hulp van zijn 
kooikerhondje, de eenden in deze pijpen. 

9   Klompenmuseum en 
      klompmakerij Scherjon
Het bedrijf bevindt zich in een 
karakteristiek pand, dat in 1843 als 
armenhuis is gebouwd. Op initiatief van 
dr.Nicolaas Ypey, grootgrondbezitter 
en weldoener, is het armenhuis 
gebouwd en werden stukken heide in 
de omgeving aangekocht. Zijn doel was 
werkverschaffing en verbetering van de 
werkomstandigheden van de arbeiders. 
Omstreeks 1930 veranderde het 
karakter van het armhuis; het werd een 
gemeentelijk rusthuis en kreeg de naam 
’Tehuis voor Ouden van Dagen’. In 1960 is 
de familie Scherjon een klompenmakerij in 
dit historische pand begonnen.

10  Pingo
Grenzend aan de Ypeylaan passeert u 
een pingo. Eigenlijk is de juiste benaming 
pingoruïne. Een pingo is een overblijfsel 
uit de ijstijd toen grondwater in de bodem 
bevroren was. Nadat de bodem ontdooide 
ontstond er een meertje. 
De pingo’s zijn belangrijk voor amfibieën, 
die er eieren afzetten en zich daarna 
terugtrekken in de singels en bosranden. 

11  Toutenburger bos 
Het Toutenburger bos, ten zuiden van 
de Rijksstraatweg is een restant van het 
aloude Schwartzenbergse bos. In het bos 
staat het verpleeghuis Nieuw Toutenburg. 
Op een heuvel in het bos zijn nog de 
fundamenten vinden van de belvedère, 
een uitzichttoren die hier stond.

12  Miensker
Vanaf de Zomerweg 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. 
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