IT LEGE MIDDEN - WANDELROUTE 12 - RAERD

Raerd
• Afstand: 14 km
• De route leidt u via rustige wegen en fietspaden door het open weidelandschap van
de voormalige Middelzee

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

• Startpunt:Dorpshuis in het centrum van Raerd
• Vanaf de A32 Leeuwarden-Heerenveen, neemt u de afslag naar Sneek-Reduzum
(N354). Volg de weg richting Sneek. Na ±4km gaat u linksaf Raerd in. Volg de weg
naar het pleintje in het centrum.

© D o a r p s w u r k

Na de samenvoeging van Rauwerdahem, Utingeradeel
en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp
Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk
valt meteen op. De hervormde kerk staat op een verhoogd kerkhof. In het interieur bevindt zich een aantrekkelijk 18de eeuwse inventaris met enkele rouwborden
van de familie Van Eysinga en Van Sminia. Het omgrachte terrein van de verdwenen Jongemastate vormt
een leuke wandelmogelijkheid. Er staan stinzeplanten
en er is een roeken- en reigerkolonie (In het voorjaar
dient u terdege rekening te houden met vogelpoep). Het
voormalige gemeentehuis huisvest nu Doarpswurk. Doarpswurk ondersteunt en besturen van dorpshuizen in de provincie Fryslâns en is tevens uitgever van de swalkrûtegidsen en beheerder van deze site

Volg vanaf het pleintje in Raerd de Buorren naar het noorden. De weg gaat over in de Slotsdyk. U passeert het
Raerderbosk en wandelt het dorp uit. Ga linksaf en volg de autoweg.
Bij de elektriciteitscentrale gaat u rechtsaf richting Easterwierrum. U passeert de Zwette. In Easterwierrum
gaat u linksaf en volgt u de Hege Dyk het dorp uit. Buiten het dorp gaat u rechtsaf het fietspad op.
Volg dit pad tot de spoorwegovergang en de autoweg. Ga linksaf. U volgt de autoweg naar het zuiden. Na ±500m gaat u rechts de Yndyk in. Volg de weg tot de Hege Dyk.
Ga hier rechtsaf naar Boazum.

Swalkrûtes

Loop door Boazum. Voorbij de kerk gaat u rechtsaf. Volg It Heech. Ga linksaf en daarna weer rechtsaf.
Op de volgende kruising gaat u rechtdoor naar de kerk. Loop rond de kerk en volg de weg terug naar
het Altaplein. Ga linksaf naar de doorgaande weg van Boazum. Ga weer linksaf. Buiten het dorp gaat
u rechtsaf over het fietspad richting Dearsum. Volg het fietspad over de bruggetjes.
Volg het fietspad tot u de autoweg heeft bereikt. Steek de weg over. U bent nu in Dearsum. Ga linksaf.
Neem ook een kijkje in het dorp. Volg de autoweg naar het oosten. Buiten het dorp neem u de afslag
naar Poppenwier. U loopt over de Harstawei naar Poppenwier. Neem de afslag naar rechts. Rechts ziet
u het fraaie dorpshuis van Poppenwier en links het kaatsveld. Neem de 1ste of 2de afslag linksaf en
wandel door het dorpje.
Uiteindelijk komt u terecht op de kruising van de Albadawei en de Poppenwiersterdyk. Volg de Poppenwiersterdyk richting Raerd. In Raerd neemt u de 1ste afslag rechtsaf, de Selanswei. Op de kruising met
de Hegedyk linksaf. Vol de weg terug naar het centrum van Raerd.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.raerd.com
www.easterwierrum.nl
Www.poppenwier
www.dorpen.nl

Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.vvvmidfryslan.nl
www.vvv-terpelan.nl
www.vvvsneek.nl
www.beleeffriesland.nl
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