Fietsroute 7
Route Gaasterland (± 44 km)
 Eeuwenoude bomen.
Vanaf Hotel Gaasterland RA het fietspad op. Na het passeren van Hotel Jans LA over de Griene Leane,
een fietspad langs het Rijsterbos. Wanneer u het Rijsterbos inrijdt via een zijpad, ontdekt u statige eiken en beuken van
meer dan driehonderd jaar oud; de oudste bomen van Gaasterland. In mei bloeien de lelietjes-van-dalen. Het bos is sinds
1941 in beheer bij It Fryske Gea. De fietsroute zelf volgt steeds de ANWB-richtingwijzers Mirns/Oudemirdum.
 Klifkust.
Wanneer u uit het bos bent, komt u bij de Murnserdyk. Ga LA richting strandpaviljoen ’t Mirnser Klif waar de klifvorm goed
te zien is. Daar bevindt zich ook een klein strand. De weg verandert weer van naam: Murnserdyk wordt Huningspaed en
buigt af van het IJsselmeer. Bij het Jolderenbos aangekomen RD naar Oudemirdum, dan RA (Jan Schotanuswei) en op het
kruispunt bij de grote kei RA.
 Wallen en weiden.
RD op de Marderhoek, RA De Dollen. U fietst langs de tuinwallen en bij de tweede bocht is een kleine parkeerplaats. Loop
hiervandaan over het stenen pad tussen de weiden door (3 min.) naar het prachtige uitkijkpunt van het Oudemirdumer Klif.
Volg daana weer De Dollen en ga bij de T-kruising RA Liemerige Wei. Na de bocht verandert de straatnaam in
Sânfeartsdyk, want de weg loopt nu verder langs de Zandvaart, hier de belangrijkste hoofdwatergang. Bij het bosje buigt de
weg linksom en dan ziet u recht in de weiden Poldermolen ’t Zwaantje. Bij de T-kruising RA Hoitebuorren. Nu rijdt u
Nijemirdum binnen over een bochtige hoofdstraat. Bij het bordje Heaburgen RA. Links van deze weg ligt een bosje, de
Rietpollen, een oud eikenhakhoutbos. Verderop bij T-kruising RA, De Leijen.
 Broedende vogels.
Na de bocht komt u bij de Sondeler Leijen, een meertje met een brede moerasgordel dat goed te zien is bij de picknicktafel
en vanuit de vogelkijkhut. Aan het eind van de weg LA en direct weer RA, de Iedyk. Steek de drukke weg over (pas op!) en
ga RD. Na ca. 1 km. ziet u links ruig grasland met moeras op de achtergrond. Dit zijn de Bonnebrekken, waar onder meer
blauwborst en roerdomp broeden. Neem na de bocht de afslag naar rechts: Bonnebrekkenwei. De weg gaat aan het einde
over in een fietspad, het Fjildmanspaad. Aan het einder ervan LA langs de haven, dan bij T-kruising LA, Arjen
Rypkemawei.
 Uit de Elfstedentocht.
Wanneer u de historische vestingplaats Sloten wilt bezoeken, gaat u RA over de Wyckelerweg. Dankzij de stadsrechten die
Sloten in 1426 kreeg, hoort de plaats bij de Friese elf steden. Met zo'n 1000 inwoners is het één van de kleinste steden van
Nederland. Vervolg de fietsroute door de Wyckelerweg over te steken en ga RD, Lytse Jerden. Deze weg gaat met bochten
door Coehoorns Polder (bij de tweede bocht is een smal voetpad om bij het Slotermeer te komen). Bij de T-kruising RA,
Menno van Coehoornweg.
 Monumentale gevels.
Rij over de Menno van Coehoornweg, overgaand in Jachtlustweg en Wykelerdyk, naar Balk. U komt daar aan bij het oude
raadhuis met trapgevel.
Vóór de brug LA, Raadhuisstraat waar vele mooie gevels zich spiegelen in het water van de Luts. Blijf rechtdoor gaan via
Westein en Lûtswal, maar ga bij de Coenderssingel LA. Bij de T-kruising RA, Rûchhústerwei. Rij door tot de begraafplaats
van Ruigahuizen (met de klokkenstoel). Pal ertegenover gaat u LA op het fietspad.
 Slingerende bospaden.
Bij ANWB P 23250 LA (richting Sondel), volg het brede asfaltfietspad (in het bos bij achtereenvolgende ANWB P steeds
richting Oudemirdum aanhouden). U rijdt hier door de Bremer Wildernis. Wanneer u het bos uitkomt, gaat u bij de Tkruising RA, richting Oudemirdum. Bij ANWB P 21995 LA, Lycklamabos. Een smal pad slingert hier doorheen. Aan het
eind van het pad staat een prachtige oude eik, grensboom tussen het Lycklamabos en de Nijemirdumerheide. Daar RD
over een asfaltweggetje tot ANWB P 21512: rechts aanhouden, via het fietspad door het bos. Bij T-kruising RA richting Rijs.
Aan uw rechterhand ligt het natuurgolfterrein van Gaasterland met natuurlijke flora en fauna. Na ca. 1500 mtr LA over de
Schaarslijpersbrug en volg het fietspad. Net voorbij een boerderij staat aan de linkerkant een prachtige vrijstaande
lindeboom. Aan het einde van het fietspad RA (Skouleane).
 Ruige natuur.
Bij het gehucht Schouw gaat u RD over de fietsbrug. Nu bent u in de Wyldemerk, een gegraven zandwinplas die is
omgeven door ruig natuurgebied dat vrij toegankelijk is. Grazende Hollandse landgeiten en runderen zorgen dat het terrein
niet dichtgroeit. Aan het einde van het fietspad LA over de ventweg. Bij de T-kruising LA, richting Rijs. Via de Leiseleane
rijdt u het dorpje Rijs binnen. Ga bij de grote kruising LA, de Marderleane en terug naar Hotel Gaasterland.
RA = rechtsaf

LA = linksaf

RD = rechtdoor

ANWB P = ANWB paddenstoel

