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Katlijk
•

Afstand:

10 km

•

Startpunt:

Kerk Katlijk aan de Kerkelaan

•

Vanaf de A32 volgt u via afslag 10 de weg richting Nieuwehorne. Voorbij Mildam volgt u de borden naar Katlijk

© D o a r p s w u r k

Wie in Katlijk komt moet zeker een bezoek brengen aan
het het eeuwenoude kerkje,
gebouwd in 1525, en de klokkenstoel. Bij deze klokkenstoel vindt aan het einde van
het jaar het St.Thomasluiden
plaats. De eeuwenoude traditie zorgt ervoor dat aan het
einde van jaar de kwade
geesten worden verjaagd. Dit
gebeurt door het vrijwel continu luiden van de klokken.
Gebeurde dit in het verleden
zowel ´s nachts als overdag,
tegenwoordig vindt dit in
verband met de milieuregels
alleen overdag plaats van 21
t/m 31 december. Tijdens één
van de laatste dagen van het
jaar worden er demonstraties
gegeven in het klokluiden.
Vele honderden bezoekers
komen dit traditionele gebeu-

ren bijwonen.
Iemand die de natuur en de rust zoekt is in en rondom Katlijk op zijn plaats. Het meest bekend zijn
het Katlijker Schar en de Katlijker Heide. Maar ook de andere bij Katlijk gelegen bossen en heidevelden zijn de moeite van het bezoeken waard. Het gebied biedt ruime mogelijkheden om op de fiets te
ontdekken, maar ook wandeltochten kunnen er volop gemaakt worden. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben er verschillende wandelroutes uitgezet.

Swalkrûtes

Voor de kerk Gaat u richting het kruispunt in Katlijk. Ga na ±100m rechtsaf. Ga daarna weer
rechtsaf. Na ±100m linksaf. na ±50m weer linksaf. Volg het pad rechtdoor tot de Bisschoplaan. Ga op de Bisschoplaan linksaf.
Na ±100m rechtsaf het pad op. na ±300m linksaf naar de Breedsingel. Ga op de Breedsingel rechtsaf.
verlaat de Breedsingel weer na ±100m en ga rechtsaf. Ga na ±100m linksaf. Volg het pad en Ga na
±100m rechtsaf. na ±100m linksaf en volg het pad naar de Schoterlandse weg. Ga linksaf en volg de
Schoterlandse Weg. ±400m na de driesprong met de Breedsingel gaat u linksaf.
Volg het pad en Ga na ±300m linksaf. na ±150m Gaat u rechtsaf en volgt het pad ±300m. Ga rechtsaf
en daarna weer linksaf naar de W.A. Nijenhuisweg. op W.A. Nijenhuisweg rechtsaf, de weg volgen.
Ga na ±900m linksaf het bos in. volg het pad tot het fietspad en Ga linksaf. volg het fietspad tot de Jan
Jonkmanweg. Ga op de Jan Jonkmanweg rechtsaf.
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Ga na ±250m linksaf het fietspad de Fuotpaden op.
het pad volgen en na ±700m linksaf het bospad volgen tot de Weversbuurt. Ga op de Weversbuurt
linksaf. Ga na ±150m rechtsaf langs de weilanden en
bosjes.

Swalkrûtes

Ga na 600m linksaf naar de Aaltjelaan. Steek de
Aaltjelaan over en volg het pad.
Ga achtereenvolgens linksaf, rechtsaf, linksaf, rechtsaf, rechtsaf, linksaf totdat u de Kerkelaan weer heeft
bereikt. Linksaf bereikt u het startpunt.
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