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Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel
Eastermar

Horeca en adressen onderweg

Herbergh ‘De Parel’
E.M. Beimastrjitte 15, Eastermar
www.herberghdeparel.nl
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Eetgalerie ‘De Zandloper’
E.M. Beimastrjitte 7, Eastermar
www.dezandloper.nl
Café-biljart-lunchroom ‘t Breed’
E.M. Beimastrjitte 40, Eastermar
Hotel ‘Meerzigt’
E.M. Beimastrjitte 8, Eastermar
www.hotelmeerzigt.nl
Paviljoen ‘De Leyen’
Bildreed 3, Rottevalle
www.deleyen.nl
Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedrijven niet altijd
geopend zijn?

Startpunt:
Havengebouw
Snakkerbuorren, Eastermar
S

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten
en in beide richtingen lopen.
Bewegwijzering route: Groen
Lengte: 11,9 km

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

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

Eastermar en omgeving wordt wel de parel van Tytsjerksteradiel
genoemd. Het landschap met de dykswâlen, pingo’s en (zand)
paden is zeer aantrekkelijk om doorheen te wandelen.
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1 Eastermar, ‘t Wâltsje
Het dorp met de typische lindebomen langs ‘t Wâltsje biedt een
schilderachtige aanblik. ’t Wâltsje is niet in de route opgenomen,
maar is zeker de moeite waard om even naar toe te lopen.
Eastermar is een veendorp uit de 17e eeuw, toen de veengronden
ten zuidwesten werden afgegraven.
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2 Historische akkers Achterwei
Vanaf de Achterwei tussen ’t Heechsân en Leeuwarden heeft u
een prachtig uitzicht over de Burgumer Mar.
Bij mooi weer kunt u even naar de zwemplek in het Burgumer Mar
wandelen.
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Bûtlânsreed
Op de Bûtlânsreed bent u het dichtst bij het Burgumer Mar. De
lage oeverzone wordt gevoed met zeer schoon (kwel)water,
waardoor er zeldzame planten groeien.
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4 Uitzichtpunt
Vanaf het uitzichtpunt bij de Pieter Jehanneswei heeft u een mooi
overzicht over het Burgumer Mar en de omgeving.
5 Pingo
Vanaf het smalle Binnenvlietpad ziet u de grootste pingo in deze
streek, met een eilandje in het midden. De pingo is particulier
terrein en niet toegankelijk.
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.
Pingo’s zijn belangrijk voor amfibieën, die er eieren afzetten en
zich daarna terugtrekken in de singels en bosranden.

Het Spoekeloantsje
Eastermar en omgeving liggen midden in het nationaal landschap
‘De Noardlike Fryske Wâlden’. Kenmerkend voor dit landschap
zijn de kleinschalige percelen weiland omzoomd door houtwallen
(dykswâlen) langs hoger gelegen weilanden met bomen als eik,
berk en lijsterbes. De lager gelegen weilanden worden omgeven
door sloten met elzensingels.
Tussen de Lange Geestlaan en de Grienewei loopt het
Spoekeloantsje, een smal paadje langs de dykswâlen.
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7 De Leien
De route is te verlengen met een wandeling
naar De Leien, een ondiep meer ontstaan door
veenafgraving. Deze plek is zomers geliefd bij
ouders en kinderen vanwege het strand. Er
is een natuurcamping van Staatsbosbeheer.
Het paviljoen is in 2010 vernieuwd. Er is een
restaurant gevestigd.

8 Uitzichtheuvel
Het meer De Leien is niet alleen
een mooie plek voor recreanten
maar ook vogels komen er graag.
Via een kort uitstapje kunt u
naar het meer lopen. Vanaf de
uitzichtheuvel krijgt u een mooi
zicht op het meer.

9 Karakteristieke panden
De E.M. Beimastraat herbergt de meeste
monumentale en karakteristieke gebouwen
van Eastermar. De panden uit de 18e en
19e eeuw met de huisnummers 2, 10, 12a,
30, 43 en 46 zijn rijksmonument. Aan de
overkant van het water, aan ’t Wâltsje 23,
staat een woning met zadeldak uit 1814.

