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Aldtsjerk
Afstand: ±8 km
Startpunt: Café Moarkswâl,

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
Info[@]doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

Van Sminiaweg 107 (Aldtsjerk)

Kaart: “© OpenStreetMap-auteurs, CC-BY-SA) Bewerking: Johannes de Jong

Routebeschrijving
Vanaf start geel doodlopend straatje in, komt uit op wandelpad voor de Klinze langs. Bij einde
pad rechtsaf, 100 m verder bij 3-sprong linksaf en na 100 m (bij Boskein en bushokje) linksaf.
bos in en door. Na ± 1 km kleine asfaltweg oversteken en in volgende bos rechts aanhouden
en eerste pad rechtsaf door laantje. Op eind landweg oversteken en linksaf door volgende
bosstrook. Na bocht naar rechts linksaf, komt uit op kleine straatweg, daar rechtsaf naar
Mûnein. Bij 4-sprong linksaf (dr. Kijlstraweg), bij nr 48 rechtsaf en bij 62 weer rechtsaf (bij
beeld Flaaksrûpelders) en 50 m verder rechtsaf landweg in. Op eind bij weg linksaf, na 100 m
rechtsaf bospaadje in, op eind rechtsaf en 2 x linksaf om sportveld heen en achter tennisbaan
langs. Daar op eind bij straat linksaf en na 60 m rechtsaf over houten bruggetje laan in. Op
einde pad, vlak voor Nieuw Heemstra State, linksaf en na 100 m rechtsaf. Bij grote weg
rechtsaf, over stoep dorp uit. Meteen na nr 96 rechtsaf, over parkeerterrein van Stania State,
daar bij bord met tekst over State park in en voor de State langs, aan andere kant park weer
uit en linksaf (Rode Singel). Op eind rechtsaf (Rengersweg) en na ± 300 m linksaf Eijsingapad
in. Net voorbij bord Aldtsjerk oversteken naar vervolg Eijsingapad. Net voorbij de kerk rechtsaf
en meteen linksaf en terug naar startpunt.
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Aldtsjerk (Oudkerk)
Samen met Oentsjerk en Gytsjerk behoort Aldtsjerk tot de “Trynwâlden”, dat komt van Thrimwalde, oud Fries
voor ‘in de drie wouden’. Het pleintje met café en ophaalbrug aan noordkant dorp, zit zowel in een fiets-,
wandel-, als kano-route. Het huidige café Moarswâl kwam in de plaats van het oude. Dit café stond al bekend
vanwege de traditie dat elke winter de naam in de balk kwam, van de persoon, die het eerst op de schaats
vanuit Leeuwarden in Aldtsjerk kwam. Aan de oostkant ligt het landgoed De Klinze, een landhuis van ± 1700,
het heette toen Aysmastate en werd later bewoond door de Van Sminia's. Het is gerestaureerd en nu hotelrestaurant en congrescentrum. De parkaanleg is van de bekende tuinarchitect Roodbaard. Er vallen veel vogels
waar te nemen, zoals grote bonte specht, boomvalk, blauwe reiger enz.
De stoere kerk, met zadeldaktoren, dateert uit de 12e eeuw. Het geheel is gerestaureerd. Er is veel
siermetselwerk aan te bewonderen en een interessant interieur met mooi houtsnijwerk.
Tussen Aldtsjerk en Readtsjerk liggen de smalle, maar gevarieerde bossen Grikelân en Turkije, ooit aangekocht
door een Van Sminia met staatspapieren van die landen. Ze zijn sinds 1955 van lt Fryske Gea.

Landgoed De Klinze met fraaie oprijlaan
(foto’s: Annestien Andela-Van der Meulen)

Mûnein (Molenend) en Readtsjerk (Roodkerk)
Deze twee dorpen hebben één vereniging van dorpsbelang, hoewel Mûnein in Tytsjerksteradiel ligt en
Roodkerk in Dantumadeel. Het kleine verspreid bebouwde Roodkerk loopt ook over in Mûnein.
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Oentsjerk (Oenkerk)
Oentsjerk is vooral bekend door het landgoed Stania State, met een prachtig park, dat goed voorbeeld is van
de landschapsstijl van Roodbaard. De State is van 1843, maar het park is ouder, met 18 e eeuwse beelden en
een zonnewijzer van 1578. De State is nu groepsherberg, conferentieoord en kantoor, het is nu eigendom van
de gemeente.
Net als bij Gytsjerk ligt ook het oude kerkje van Oentsjerk helemaal aan de westkant. Dat komt omdat de kern
van de dorpen zich later verplaatst heeft. Het is een mooie, 13e eeuwse kerk met zadeldak.

Stania State met kenmerkende slingerpaden van Roodbaard. (foto’s: Annestien Andela-Van der Meulen)

De wandelroute komt in Oentsjerk eerst nog door het park van Heemstra State. De state is vervangen door
een bejaardenhuis, maar park en bos bleven bewaard, met daarin een grafheuvel van het paard, dat in 1812
een Heemstra gered zou hebben over de Berezina tijdens Napoleons terugtocht uit Rusland.

Meer Informatie
Beleef Friesland: Aldtsjerk
Beleef Friesland: Mûnein
Beleef Friesland: Oentsjerk
Friesland Wonderland: Aldtsjerk
Friesland Wonderland: Mûnein
Friesland Wonderland: Readtsjerk
Friesland Wonderland: Oentsjerk
It Fryske Gea: Grikelân en Turkije
Staatsbosbeheer: Stania State
VVV Lauwersland
---------------------------------------------------Route-adviezen/correcties:
Johannes de Jong, Doarpswurk
J. Andela, Dorpsbelang Aldtsjerk
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