ZUIDOOSTFRIESLAND - WANDELROUTE 17 – TER IDZARD

Ter Idzard
•

Afstand:

6 km

•

Startpunt:

Dorpshuis “De Bult”

•

Vanaf de snelweg A32 volgt u afslag 9 naar Ter Idzard.

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

De drie Weststellingwerfse
dorpen Ter Idzard, Olde- en
Nijeholtwolde liggen tussen
Wolvega en Heerenveen en
strekken zich uit tussen de riviertjes de Scheene en de Tjonger. Het huidige landschap is
mede gevormd door het recht
van opstrek waardoor de zogenaamde strokenverkaveling is
ontstaan, wat er op neer kwam
dat al het land van een boerderij in principe één langgerekt
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stuk was en zich uitstrekte tot
de grens met het grondgebied
van Oldeholtpade. Op de grens
van de twee dorpen ligt de
Scheene, dat scheiding betekent.De Scheene is het watertje
zuidelijk van het fietspad en
loopt door tot aan Spanga. Tijdens de wandelroute door de
Rottige Meenthe passeert u een
aantal keren het watertje. Vroeger strekten zich langs de
Scheene de “Scheenebosschen” uit , en het was in deze omgeving dat de laatste wolf, in 1712, werd geschoten.
De kerk in Oldeholtwolde is gerestaureerd en er worden nog kerkdiensten gehouden. De kerk van Ter
idzard is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, maar wacht nog op restauratie. Het gebouw is verhuurd aan een kunstschilder, en is vaak open voor bezichtiging (zie de mededeling op het
hek). In Nijeholtwolde kunt u een klokkenstoel bezichtigen. Rond de dorpen zijn prachtige fietspaden
aangelegd, zoalshet fietspad langs de Tjonger, waar de zandwinput een prachtig stiltegebied voor
met name vogels heeft opgeleverd. Op het evenemententerrein van Oldeholtpade starten een drietal
wandelroutes die zijn uitgezet door Plaatselijk Belang. De routes worden gemarkeerd door paaltjes
met gekleurde koppen en hebben maximaal een lengte van 8 km.
•
De Scheeneroute, aangegeven met de gele paaltjes, leidt u langs alle natuurlijke en cultuurhistorische elementen ten noordwesten van het dorp.

Swalkrûtes

•
De Kerkeboschroute, blauwe paaltjes, leidt u door het bosrijke gebied ten noordoosten van
Oldeholtpade.
•
Heidehoogteroute, rode paaltjes, brengt u onder andere naar de Meulepolle, ten zuiden van het
dorp, met een prachtig uitzicht over de Lindevallei.

Copyright © Stichting Doarpswurk, Raerd

ZUIDOOSTFRIESLAND - WANDELROUTE 17 – TER IDZARD

Ga vanaf het parkeerterrein rechtsaf en volg de
Idzardaweg. volg de weg, oorspronkelijk een
zandrugpad, in westelijk richting. Ga bij ANWBpaal 17979 linksaf het Bospad in. Volg bij
ANWB-paal 17980 het fiets- en wandelpad naar Oldeholtpade.
Volg het Scheenebospad en Ga op de kruising met de Hamersweg rechtdoor.
Na ±300m gaat u rechtsaf naar Oldeholtpade. U passeert
het evenemententerrein, waar drie door Plaatselijk Belang
Oldeholtpade uitgezette wandelroutes starten. Op de
Hoofdweg in Oldeholtpade gaat u linksaf. Volg de Hoofdweg tot de driesprong met de Pasmalaan.

Swalkrûtes

Steek de driesprong schuin over en volg het bospad. Ga na
±100m linksaf. Volg het pad en steek de weg over richtingPompstation. na ±100m gaat u linksaf en volgt u het pad. op
de kruising met Woudbergpad Gaat u rechtsaf (ANWB-paal
17982). Volg het Woudbergpad tot de Idzardaweg en ga
hier linksaf, terug naar De Bult.
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