DE NOARDLIKE WALDEN— WANDELROUTE 6 - OENTSJERK

Oentsjerk
•

Afstand:

•

Startpunt:VVV Trynwâlden, Rengersweg 51, Oentsjerk

•

Vanaf de weg Leeuwarden-Hurdegaryp (N355) gaat u op het kruispunt bij Tytsjerk
richting Dokkum. Na ±4km bereikt u Oentsjerk.

8 km

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
info@doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

De route leidt u door een deel
van de zogenaamde Trynwâlden, een bosrijk gebied, niet
© D o a r p s w u r k
ver van Leeuwarden. Het
startpunt Oentsjerk staat bekend om zijn mooie ligging
tussen boomrijke wegen en
het diverse landschap. Het
stond vroeger bekend als een
voornaam dorp. Het zal u niet
verbazen dat de rijke stadsbewoners hier een buitenplaats
lieten bouwen. Een aantal
van deze “staten” ligt direct
aan de route. Rondom het
huidige
zorgcentrum
“Heemstra State” ligt een
prachtig wandelpark met
mooie singels en vijvers en
iets noordelijker vinden we
het prachtige landgoed Stania
State met zijn fraaie Roodbaard-tuin, die jaarlijks door
duizenden mensen wordt bezocht. Het mooie kunstwerk
tegenover het dorpscafé herinnert aan het ontstaan van de naam Trynwâlden. Een vracht aan informatie over de Trynwâlden
vindt u op de eigen internetsite. Via www.dorpen.nl bereikt u deze interessante site.
U volgt de Rengersweg naar het noorden, parallel aan de autoweg. Op de driesprong met het
Eijsingapaed gaat u linksaf. Volg het Eijsingapaed richting Aldtsjerk. Blijf de weg volgen door
Aldtsjerk (weg gaat over in de Miedemaweg).

Swalkrûtes

Als u de Van Sminiaweg heeft bereikt gaat u linksaf. Op de volgende driesprong houdt u rechts aan en
volgt u de Zwarte Singel.
Blijf op de Zwarte Singel tot de Klaas Douwesweg. Op de driesprong gaat u rechtsaf. Op de Van Sminiaweg gaat u linksaf. Na ±100m gaat u linksaf en volgt u het pad door het bosgebied “Griekenland en
Turkije”.
U kunt verschillende paden bewandelen. U steekt de verharde weg over en volgt het pad door het bos.
Na ±100m gaat u rechtsaf richting Kaetsjemuoi´s Bosk. Op de kruising gaat u linksaf en volgt u het pad
naar de Kaetsjemuoiwei. Op deze weg gaat u rechtsaf. Op het volgende kruispunt gaat u linksaf door
Mûnein. U wandelt over de Dr. Kijlstraweg.
Na ±500m gaat u rechtsaf de Jelte Binneswei in. Volg de weg met de bocht mee naar rechts. Een paar
honderd meter na de bocht gaat u linksaf het Flokhernepaed in. Volg het pad tot de Nieuwe Straatweg.
Ga rechtsaf en op de volgende kruising linksaf.
U wandelt over de Douwelaan. Na ±500m gaat u rechtsaf en volgt u de Hofwegen tot de Van Haersmasingel. Ga hier rechtsaf. op de kruising met de Heemstrasingel gaat u linksaf. Volg de Heemstrasingel
terug naar de doorgaande weg in Oentsjerk en het startpunt van deze route.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.dorpen.nl

Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.beleeffriesland.nl
- Provinciale toeristische informatie
www.mooi-tytsjerksteradiel.nl
www.vvvnoordoostfriesland.nl
www.vvvleeuwarden.nl
www.lauwersland.net

Copyright © Stichting Doarpswurk, Raerd

