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Harich
•

Afstand:

•

Startpunt: : NH-Kerk, Stinsenwei 12, Harich

•

Vanaf de N354 Sneek-A6 neemt u de afslag naar Woudsend en Balk, Volg de
weg door Woudsend richting Balk. Op de rotonde bij Balk gaat u rechtsaf naar Harich.

14 km

Het “hooggelegen” Harich ligt op de grens van het bosgebied van Gaasterland en het open weidegebied rond de Friese meren. De wandeling leidt u door de Starnumanbossen
en de oevers van het Slotermeer. Grote bezienswaardigheid
in Harich is de kerk. Een bezoek aan het gebouw met zijn
rijke historie is de moeite waard. Als een van de weinigen
heeft de toren een gemetselde spits. De kerk draagt boven
zijn poortje de naam Van Scheltinga, de grietman die het
bouwwerk herstelde nadat een storm in 1663 het pand grotendeels verwoestte. In 1980 werd de kerk gerestaureerd en
is de toren, stammend uit de 12de eeuw in zijn oude glorie
hersteld.
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Swalkrûtes

Vanaf het startpunt loopt u via de Stinsenwei het
dorp uit in zuidwestelijke richting. Net buiten het dorp
gaat u linksaf en volgt u het fietspad “Tsjerkepaad”.
Volg dit pad tot voorbij het kerkhof. Tegenover de
Kwekerij Gaasterland gaat u rechtsaf het brede graspad op,
door het Harichsterbos. Na ±250m, voorbij de ijsbaan, gaat u
linksaf en volgt u een smal pad.
Na ±200m gaat u rechtsaf, langs de bosrand. Aan het einde
van dit pad gaat u linksaf naar de autoweg. Ga hier linksaf,
na ±100 steekt u de autoweg over. Ga over
de brug en daarna direct rechtsaf het bospad
langs het water (de Luts) volgen. Na ±200m
kunt u bij 2 grote eiken linksaf een smal pad
volgen, ga hier niet in, maar ga ± 100m verder links en volg het brede pad langs de sloot.
Het pad leidt u uiteindelijk naar de Tsjerkhofleane. Ga linksaf. Op de driesprong rechtdoor, de Rûchhústerwei volgen. Na ±1km gaat u op de driesprong met de Coenderssingel linksaf. Aan het einde van de
Coenderssingel gaat u rechtsaf. U volgt de Luts, de vaart links van u. Ga door de tunnel en blijf het water
volgen door het centrum van Balk.
Bij het oude raadhuis (bij brug met klein beeldje van Herman Gorter) of eerder via de noordelijke kade
de Luts blijven volgen. Volg de Meerweg tot het Slotermeer. Voorbij de camping gaat u linksaf en volgt u
het pad rond het bungalowpark. Vervolgens volgt u het pad langs het meer. Aan het einde van het pad
gaat u linksaf en volgt u de Warrensterwei. Op de volgende driesprong gaat u rechtsaf (Lorbuorren). Aan
het einde van deze weg gaat u rechtsaf. Op de rotonde gaat u rechtdoor naar Harich. Volg de Stinsenwei
terug naar de kerk.
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Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.friesekust.nl
www.beleeffriesland.nl
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