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Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel
Ryptsjerk

Horeca en adressen onderweg

Restaurant ‘Frouckje State’
Binnendijk 74, Ryptsjerk
www.frouckjestate.nl
Wijnhandel ‘Il Casale’
Nieuwlandsweg 9, Ryptsjerk			
www.ilcasale.nl
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Groenbedrijf ‘De Vertakking’
Binnendijk 73, Ryptsjerk			
www.devertakking.nl
It Fryske Gea
tel: 0512 38 14 48 		
www.fryskegea.nl
Kaasboerderij/camping ‘Johannahoeve’
Binnendijk 57 Ryptsjerk			
www.johanna-hoeve.nl
Teetún ‘De Hollen’
Oosterdijk 16, Ryptsjerk
tel: 0511 43 21 58

Startpunt:
Kerk
Slachtedyk 1, Ryptsjerk
S

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

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten
en in beide richtingen lopen.
Bewegwijzering route: Blauw
Lengte: 5,5 km
De route is het mooist buiten het broedseizoen, omdat
dan niet alleen een bezoekje gebracht kan worden
aan het uitkijkpunt over het natuurgebied ’De Grutte
Wielen’, maar de route ook te verlengen is met een
rondwandeling in dit prachtige natuurgebied van ’It
Fryske Gea’.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

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

Een wandeling langs de Ryptsjerkstervaart en over oude
dijken rond een zandeiland met elzensingels, omgeven door
veenweidelandschap.

1 Ryptsjerk
Ryptsjerk is een veendorp met een verrassend mooie aanblik langs
de Ryptsjerkster vaart. Het beeldje tegenover de kerk van een leiker,
iemand die sloten uitdiepte, herinnert aan de tijd van de verveningen.
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Kerk
Het kerkgebouw stamt uit 1757 en heeft een kerkklok uit 1546,
afkomstig uit een voorganger van de huidige kerk.
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3 Slachtedijk 3
Deze grote boerderij met dwars voorhuis is een rijksmonument. De
bouwtijd is van vóór 1850.
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De Oosterdijk
De Oosterdijk was vroeger de hoofdverbinding tussen Gytsjerk en
Hurdegaryp. In de winter kunt u op de open weiden grote aantallen
ganzen aantreffen, die hier grazen en ’s avond naar ‘De Grutte
Wielen’ vliegen om op het water te slapen.
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5 Saskia van Rhijn
Aan de Oosterdijk 2 stond eerder het zomerverblijf van Rombertus
van Uilenburgh, burgemeester van Leeuwarden. Dit verblijf is in
1708 afgebroken. Saskia, de vrouw van Rembrandt van Rhijn, is
hier vast geweest, want zij was de dochter van deze burgemeester.
6 Il Casale
Wanneer u een klein stukje naar het noorden de Nieuwlandsweg
inloopt, ziet u op nr. 9 een boerderij, gebouwd in 1867. Het is een
gaaf en zeldzaam exemplaar in Fryslân. Woonhuis en schuur zijn
in elkaars verlengde gebouwd. Bij het monumenten inventarisatie
project is om deze reden de typering ‘Oldambster’ gegeven.
Tegenwoordig is er een wijnhandel gevestigd waar u ook deel kunt
nemen aan kookworkshops en op afspraak kunt dineren.

Nieuwlandsweg 12, 14
Dit monumentale boerderijcomplex uit 1860 bestaat uit een
bijzonder gaaf kop-rompboerderijtje met bijbehorende blokschuur.
De arbeiderswoning met bijbehorend vrijstaand veeschuurtje
dateert uit 1826.
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8 Binnendijk 106
Op de kruising van de Binnendijk met de Nieuwlandsweg staat een
gaaf voorbeeld van een zogenaamd wâldhúske waar vroeger het
gezinsleven in één open ruimte plaatsvond met het zoldertje als
berging.
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De Westerdijk
De Westerdijk grenst aan ‘De Grutte Wielen’. U ziet de zomerpolder,
die ’s winters blank staat. Bij de parkeerplaats kunt u naar de
uitzichtheuvel lopen. In het slootje onderaan de heuvel is het water
opvallend schoon door opwellend grondwater. Met wat geluk ziet
u vissen, zoals een snoek stil op de loer liggen. Langs het paadje
naar de uitzichtheuvel ligt een historische akker met akkerkruiden.
Even voorbij het punt waar u uit het dorp op de Westerdijk komt,
grenst een prachtig dotterbloemrietland aan de weg. Bijna terug
bij het startpunt kunt u er nog voor kiezen de Binnendijk schuin
tegenover de kerk in te lopen om een bezoekje te brengen aan
de ‘Johannahoeve’, een minicamping en kaasboerderij. Vervolgt
u de wandeling langs de Binnendijk dan komt u vervolgens langs
restaurant ‘Frouckje State’. Tegenover ‘Frouckje State’ staat ‘De
Vertakking’, een combinatie van een groenbedrijf met woonartikelen.
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