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De wandeling loopt door het dorp Noardburgum, het 
Schwartzenbergerbos ten oosten van het dorp en het 
natuurgebied tussen het bos en de Kûkhernsterfeart. 

S  Startpunt:
Tegenover de kerk 
Zevenhuisterweg 39, Noardburgum

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

Het oostelijke deel van de route loopt door een na-
tuurgebied en daarom mogen er geen honden mee.

Bewegwijzering route: Groen
Lengte: 6,8 km

R  Horeca onderweg

In Noardburgum aan de Zevenhuisterweg 74a is een kleine 
supermarkt waar u terecht kunt voor proviand onderweg.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH  Burgum

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



1  Noardburgum
Noardburgum is een jong dorp, het is pas in 1930 zelfstandig  
geworden en kreeg toen de naam ’Noordbergum’. Daarvoor 
behoorde het onder de naam ’Bergumerheide’ tot het dorpsgebied 
van Burgum en dankte haar oorsprong aan de uitgestrekte heide 
ten noorden van deze plaats. Op de heide stonden verspreid 
plaggenhutten, bewoond door arme landarbeiders, die op kleine 
percelen hun kostje verbouwden. In het huidige dorp zijn de  
perceeltjes en verspreide bebouwing nog herkenbaar.

2  Bosgebied
Het huidige bos is aangeplant tijdens de ruilverkaveling 
Tietsjerksteradeel (1980 – 2000), maar in de 18e eeuw was er al 
een bos, dat in de loop der tijd is gekapt. Het oude bos werd als 
geldbelegging gesticht door Johan Sicco thoe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg, generaal der infanterie. Dit Schwartzenbergse 
bos strekte zich in die tijd uit van de gemeente Dantumadeel naar 
de Zomerweg onder Noardburgum en was wel zes kilometer lang. 
Na verloop van tijd werd dit bos naar een latere eigenaar het ‘Du 
Toursbos’ genoemd. In 1918 kocht de gemeente het bos voor 
de werkverschaffing, het gebied was toen nog 87 ha. groot. Na 
de ontginning van de bosgrond werd het gebied geëxploiteerd 
als akkerbouw- en tuinbouwgebied. Na de voltooiing van de 
ontginning van het bos en nadat alles in cultuur gebracht was, 
werd het zgn. Bosbedrijf opgeheven per 1 januari 1951.

3  Oostersingel
Dit karakteristieke zandpad is grotendeels onverhard. De 
Oostersingel was vroeger een belangrijke verbinding tussen de 
brug bij jachthaven Zwartkruis en het buurtschap Kûkherne.

4  Natuurgebied
Het natuurgebied langs de Kûkhernsterfeart is onderdeel van de 
Ecologische Hoofd Structuur (EHS), als verbinding tussen het 
Burgumer Mar, de Valomster Leijen. Doel van de EHS is om alle 
belangrijke natuurgebieden in Europa met elkaar te verbinden. 
Waarschijnlijk komt hier, net als langs de oostelijke oever van het 
Burgumer Mar, de zeldzame waterspitsmuis voor. Het ondiepe 
water staat in verbinding met de vaart en is bedoeld als paaiplaats 
voor vissen, zoals de kleine modderkruiper en zijn zeldzame neef 
de grote modderkruiper.
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