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Aldeboarn
• Afstand: 7, 13, 22 km
• Wandeling doorv ogelrijk open weidegebied
• Startpunt: Oudheidskamer Uldrik Bottema, Waechstege 1, Aldeboarn
• Vanaf de snelweg Leeuwarden-Heerenveen (A32) neemt u de afslag nr. 13 naar Akkrum/Aldeboarn. Rijd naar Aldeboarn. Neem de eerste afslag links het dorp in. Volg de
Wjitteringswei en de Andringastrjitte totdat u links de Oudheidskamer ziet. Zoek in de
buurt een parkeerplaats.

Rondom Aldeboarn zijn de wandelmogelijkheden
beperkt. Degene die het Zwettegebied ten noorden
van het dorp wil ontdekken, dient er rekening mee
te houden dat een wandeling al snel meer dan 10
kilometer wordt. In onderstaande routebeschrijving wordt de gehele route (±22km) rond Aldeboarn beschreven. In de tekst wordt aangegeven
waar u weer richting Aldeboarn kunt wandelen
om de route te verkorten.
Het 1ste deel leidt u door het weidelandschap ten
noorden van het dorp met het natuurgebied rond
het Botmeer.
Ten zuiden van het dorp wandelt u door de Fjûrlannen, een rijk vogelgebied met veel weidevogels en in voor- en najaar duizenden ganzen.
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Start bij de Waag. Voor meer informatie over
Aldheidskamer Uldrik Bottema, zie Wandelroute
3.
Ga over één van de bruggen over de Boarn. Ga linksaf
en volg de Weaze (De Boarn aan uw linkerhand). Op de
driesprong met de Prikwei gaat u rechtsaf. U volgt nu een
enkele kilometers de Prikwei naar het noorden.

Na ± 4km komt u op de driesprong met de Peansterdyk
en de Swettewei. Ga linksaf en volg de Peansterdyk naar
het westen. Aan uw rechterhand, ten noorden van de Peansterdyk ziet u het dorpje Goëngahuizen en links het Botmeer, een natuurreservaat van It Fryske Gea. Volg de weg mee naar links. U passeert een gemaal.
Na ± 1km kunt u linksaf het Mardykje in naar Soarremoarre. Dit weggetje loopt dood, maar u kunt iets dichterbij
het gebied komen. Bovendien bevindt zich hier ijsboerdij l´Avenir.
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Volg de weg totdat u de watertoren bijna heeft bereikt. Houd op de driesprong voor de watertoren rechts aan. U
loopt langs de watertoren (!U kunt op de driesprong ook linksaf. U wandelt over de Burdinewei en daarna de Jinswâlde langs de Boarn terug naar Aldeboarn).
Volg de weg met de bocht mee naar links. Uiteindelijk bereikt u de autoweg. Steek d eweg over en ga linksaf
richting Aldeboarn. Op de kruising met de autoweg (N392)steekt u de weg over en en loopt u rechtdoor het dorp
in. Volg de weg langs de prachtige kerk van Aldeboarn.
Op de kruising met Doelhof gaat u rechtsaf terug naar de Waag. U kunt hier nog een mooie dorpswandeling maken, met daarin opgenomen de vele bezienswaardigheden van het dorp. Zie route 3 of informeer bij de VVV.
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Informatie:
Informatie dorp:
www.aldeboarn.net
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Toeristische informatie:
vvv.midfryslan.nl
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