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Vanuit Burgum gaat de route langs de rand van het woudenlandschap  
naar het open weidelandschap om vervolgens langs historische klinker-
weggetjes weer in het centrum terug te keren. 

S  Startpunt:
Restaurant De Pleats 
Schoolstraat 82, Burgum

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

Bewegwijzering route: Blauw
Lengte: 9,3 km

In de route zijn veel oude wegen opgenomen zoals de 
Langelaan, Trambaan, Tussendijken en Schoolstraat. 
Bij de tennisbanen in Burgum kunt u de wandeling 
verkorten door van de route af te wijken en naar het 
zuiden te lopen. Op de Hillamaweg aangekomen kunt 
u de bewegwijzering weer volgen.

R  Horeca en adressen onderweg
Streekmuseum/volkssterrenwacht 
Menno van Coehoornweg 9, Burgum 
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl

Restaurant ‘De Pleats’ 
Schoolstraat 82, Burgum, www.depleats.nl

Hotel-café-restaurant ‘t Roodhert’ 
Schoolstraat 3, Burgum, www.hcrtroodhert.nl

Restaurant ‘t Somerhuys’ 
De Passaazje 1, Burgum, www.somerhuys.nl

Lunchroom ‘t Luifeltje’ 
Schoolstraat 9, Burgum 

Snackbar ‘Passaazje’ 
De Passaazje 8, Burgum

‘Snackhus Burgum’ 
Lageweg 36, Burgum

Snackbar ‘Reti’ 
Schoolstraat 72, Burgum

Shoarma Pizzeria ‘Pyramide’ 
Lageweg 6, Burgum 

Chinees restaurant ‘Kota Radja’ 
Lageweg 40-42, Burgum, www.kotaradjabergum.nl

ChineesIndisch restaurant ‘Chinese Muur’ 
Schoolstraat 53, Burgum, www.chinesemuur.net

Café/biljart ‘De Taperij’ 
Lageweg 44, Burgum

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  De Poppestien
Aan de Hillamaweg ligt de Poppestien, een grote zwerfkei die tijdens 
één van de ijstijden hier terecht is gekomen. Eeuwenlang vertelde 
men in een groot deel van Fryslân aan kinderen dat baby’s (poppen) 
onder dit soort grote zwerfkeien vandaan kwamen. 

2  De Monnikenweg
De naam herinnert aan de tijd dat in Burgum een klooster in gebruik 
was (eind 12e eeuw tot 1580), het zogenaamde Barraconvent, 
Bergklooster of Sint Nicolaasconvent.

3  Boerderij, Monnikenweg 3
Dit is één van de oudste boerderijen van Burgum. Mogelijk is het zelfs 
de oudste, gezien de datering in het jaartalanker: 1736. 

4  Woudenlandschap, Langelaan 
Het Friese woudenlandschap wordt gekenmerkt door lange smalle 
percelen, ooit veroverd op het veenmoeras, die worden begrensd 
door elzensingels. Daartussen liggen verspreid dobben - plassen 
water die vaak worden gebruikt als drinkplaats voor het vee - en 
pingoruïnes. Lopend op de Langelaan bent u op de grens van het 
woudenlandschap. 

5  Pingo’s
Lopend langs de Langelaan komt u langs drie pingo’s.
Eigenlijk is de juiste benaming pingoruïnes. Het zijn overblijfselen 
uit de ijstijd, toen grondwater in de bodem bevroren was. Nadat de 
bodem ontdooide ontstond er een meertje.

6  Poepekrús
In de berm langs de Zomerweg ligt het Poepekrús. Dit kruis herinnert 
aan de tragische dood van een Duitse ’Poep’ op deze plek. Het woord 
stamt af van het Duitse ’Bube’, verbastert tot ’Poep’ en verwijst naar 
de Duitse zgn. ’hannekemaaiers’, die in het verleden hier het gras 
kwamen maaien. In 1783 is één van deze Duitse landarbeiders op 
deze plek overvallen en vermoord.

7  Trambaan
De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 
1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en 
onderhouden van de tramlijnen die in Fryslân hebben gelegen. De 
eerste lijnen werden in gebruik genomen met paardentrams. De 
eerste lijn liep in 1880 van Dokkum naar Feanwâlden. Een jaar later 
werd de lijn verlengd naar de Bergumerdaam in Burgum en in 1896 
reed de tram door naar Sumar. In 1947 werd de lijn opgeheven. 

8  Streekmuseum/volkssterrenwacht
Wanneer u even van de route afwijkt en de Tussendijken uitloopt naar 
de Menno van Coehoornweg kunt u een bezoekje brengen aan het 
streekmuseum/volkssterrenwacht.    
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. 

9  Grafheuvel familie Ferf
In 1806 kwam ds. Horatius Nieuwbuur Ferf naar Burgum en is daar 
meer dan veertig jaar predikant geweest. Een zoon, mr. Adrianus 
Eldering Ferf, was griffier bij het kantongerecht in Burgum. In de 
grafheuvel van de familie Ferf liggen negen mensen begraven.

10  Glinstra State
Mr. A.E. Ferf liet deze state in 1855 bouwen en gaf 
daaraan de naam Philalaetheia; vriend van de waarheid. 
Een latere eigenaar gaf de state de naam Glinstra State. 

11  De Pleats
De Pleats is een voormalige boerderij uit 1773. In 
1955 heeft de gemeente de boerderij aangekocht en 
laten restaureren. Tegenwoordig is er een restaurant 
en partycentrum gevestigd. In de zomer worden in het 
openluchttheater achter De Pleats openluchtspelen 
opgevoerd (www.iepenloftspul.nl)
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