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Ald Skou
• Afstand: 10 km
• Wandeling door langs kanaal en open weidegebied
• Startpunt: Brug over het Prinses Margriet-kanaal, tegenover Hotel De Oude Schouw
• Vanaf de snelweg A32 Leeuwarden-Heerenveen de afslag naar Akkrum. Volg de weg
door Akkrum naar het noorden richting Jirnsum. Na ±3km passeert u de brug over het
Prinses Margriet-kanaal. Voorbij de brug gaat u rechtsaf en volgt u de oude autoweg
naar rechts, naar het kanaal

De route leidt u deels door het open weidelandschap ten
zuiden van Jirnsum, waarna u het Sneekermeer bereikt.
Langs het Prinses Margriet-kanaal loopt u terug naar het
startpunt. Het Prinsesmargriet Kanaal is een zeer druk
vaarwater dat als hoofdroute wordt gebruikt door de beroepsvaart tussen Lemmer (IJsselmeer) en Groningen.
Daarnaast is het er in de zomermaanden een drukte van
belang door de vele pleziervaartuigen.
Vooral de brug bij De Ald Skou (De Oude Schouw), het
startpunt van de route, levert soms komische maar ook
gevaarlijke situaties op, doordat onervaren schippers zich
geen raad weten met alle drukte en de gesloten brug. In de
zomermaanden trekt dit schouwspel dan ook veel bezoekers. Men zoekt een plekje langs de waterkant, om van alle
hectiek te genieten of bijvoorbeeld een hengeltje uit te
gooien. Aan de overkant ziet u Hotel-Restaurant De Oude
Schouw.
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De Oude Schouw vormde een belangrijk pleisterplaats aan
de oude rijksweg tussen Zwolle en Leeuwarden. De verbinding wordt voor de eerste maal genoemd omstreeks 1546
als “Rytwech”. Dit was één van de weinige wegen in Midden-Fryslân die redelijk begaanbaar was. Grote delen van
deze streek liepen in de wintermaanden onder water. Plaatsen als Grou en Wartena waren zelfs meestal alleen over
water bereikbaar. Het schip was daarom ook eeuwenlang het belangrijkste vervoermiddel.

Volg de Wjitteringswei naar het noorden. U loopt nu op de oude straatweg tussen Zwolle en Leeuwarden. U bereikt de autoweg. Steek deze over en ga rechtsaf. Volg het fietspad tot de afslag naar links.
Ga linksaf en volg de Abbengawiersterdyk.

Swalkrûtes

U wandelt door Abbenwier. De weg gaat over in de Griene Dyk. Volg de rustige weg over de brug over de Tersoolster Zijlroede. Rechts ziet u in de verte de Kruisbrekken. U neemt de volgende afslag linksaf. Volg de Mardyk
naar de oever van het Sneekermeer.
Rechts van u de uitgestrekte oeverlanden van het Sneekermeer. Dit gebied strekt zich uit tot recreatiegebied De
Potten. Alhoewel het ook een rijke flora kent, wordt het gezicht van dit gebied toch vooral bepaald door de broedvogels. Het beheer is daar geheel op gericht: geen gebruik van kunstmest en maaien en wieden na 15 juni. Ook
overwinteraars weten de oeverlanden te vinden. Als de gebieden deels onder water staan vormen ze een zeer gewild foerageergebied. Vooral ganzen zijn in de winterperiode in grote aantallen te bezichtigen.
U komt bij de Tersoolstersluis. Ga over de sluisdeuren. Daarna rechtsaf het pad blijven volgen. U komt langs een
kleine jachthaven waar u het een en ander kunt gebruiken. Volg de weg, de Wjitteringswei langs het Prinses Margriet-kanaal, terug naar uw auto.
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vvv.midfryslan.nl
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