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Tuimelaarsbos, Brongergea en landgoed Oranjehoeve
We maken een mooie wandeling in Friesland onder de rook van Heerenveen door het
landgoederenlandschap van Oranjewoud. Aan het begin van de route passeren we
statige landhuizen en horeca De Oranjetuin. Landgoed Oranjewoud werd in 1676 gesticht
door Albertine Agnes van Oranje. Zij was getrouwd met de Friese stadhouder Willem
Frederik. In hun kielzog bouwden andere rijke Friezen hier landhuizen en legden parken
en tuinen aan. We laten de baroktuinen van Overtuin links liggen en komen al snel in het
museumpark dat in 2004 werd aangelegd als reconstructie van het park uit 1700, met
een centrale plek voor museum Belvédère. Langs het Grand Canal en na een stukje
door het Tuimelaarsbos lopen we door de buurtschap Brongergea en vergapen ons aan
de mooie panden, met als hoogtepunt de begraafplaats van Van Limburg Stirum en de
bijzonder fraaie klokkenstoel. De tocht vervolgt een flink stuk langs vaarten en bosranden
met zicht op meer open boerenland. Verderop komen we dan weer in het halfopen
coulissenlandschap met een afwisseling van bosjes, graslanden en bomenlanen op
landgoed Oranjehoeve. De beuken- en eikenlanen zijn imposant. Een wandellandschap
om van te smullen!

versiedatum: 06-09-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de weg. Hier ga je rechtsaf. Je passeert een
groot landhuis aan je linkerhand. Even verder kom je langs hotel Tjaarda en restaurant
De Oranjetuin. Daar ga je op een splitsing links en direct daarna op een Y-splitsing rechts
aanhouden, doodlopende Albertine Agnesweg. Je neemt het eerste bospad naar links
langs een afsluitboom en een bordje 'Friese Wouden'. Zijpaadje naar rechts negeren. Je
passeert een stroompje, pad blijven volgen. Een paadje schuin naar links negeren en
doorlopen tot je na een picknickplek uitkomt bij een asfaltweg. Hier oversteken en
rechtdoor langs een houten afsluitboom, een onverhard pad langs een heg aan je
linkerhand. Op de hoek van het heg rechtsaf door een grasland naar een volgend
klaphekje. Door het hekje en het graspad rechtdoor volgen. Je komt uit op een
halfverhard pad en je gaat linksaf. Dit pad steeds rechtdoor blijven volgen, verderop
omzoomd door eiken.
2. Op een driesprong bij bankjes rechtsaf in de richting van het museum. Op een
driesprong rechtdoor over de brug. Na de brug bij de entree van het museum en op
kruising bij kp 82 rechtsaf langs het brede water. Je gaat een brug over en buigt mee
naar links. Bij een houten hek en asfaltweg schuin rechts oversteken; je loopt een grassig
bospad in langs een afsluitboom. Meebuigen naar links en je loopt langs water aan je
rechterhand. Aan het eind meebuigen naar rechts, nu water aan je linkerhand. Zijpaden
naar rechts negeren en doorlopen tot het eind van het bos. Bij de brug aan je linkerhand
ga je rechtsaf, een karrenspoor langs de bosrand. Eerste pad naar rechts negeren en bij
de hoek van het grasland aan je linkerhand ga je schuin rechtsaf, smaller bospaadje.
Direct daarna het eerste smalle paadje naar links naar de weg.
3. Bij de weg linksaf. (Na huisnummer 9 en bij kp 31 kun je rechtsaf om een heen en
weertje te maken naar de uitkijktoren.) Je passeert een begraafplaats met klokkenstoel.
Daarna op een splitsing bij kp 30 voor een huis links het fietspad aanhouden en direct het
eerste pad links langs houten hekwerk, een brede grasweg omzoomd door bomen. Dit
pad volgen tot het eind bij een bankje. Daar linksaf. Je komt uit op een fietspad en gaat
rechtsaf. Je gaat een brug over en dan op een kruising rechtsaf, een breed graspad met
water aan je rechterhand. Pad naar links negeren en steeds rechtdoor. Waar het pad
naar links buigt ga je rechtsaf de brug over. Na de brug direct schuin rechts aanhouden,
smal bospaadje. Paadje met een bocht naar rechts volgen. Het paadje komt uit bij de
hoek van een grasland. Hier heel even rechtdoor en direct rechtsaf, een breder graspad.
Doorlopen tot het eind bij kp 92.
4. Hier rechtsaf, asfaltpad. Je passeert een bordje van Staatsbosbeheer en een
picknickplek. Nu op de kruising linksaf, een breed bospad. Op een Y-splitsing rechts
aanhouden. Je komt direct uit op een ander pad en je gaat rechtdoor, eikenlaan. Deze
steeds rechtdoor blijven volgen. Even voor een houten afsluitboom neem je het pad
schuin naar rechts. Op een driesprong met een pad naar rechts en aan je linkerhand een
huis ga je rechtdoor. Paadje schuin naar rechts negeren. Op een driesprong linksaf,
markering van het wandelnetwerk. Je loopt steeds in de bosrand met wat verder weg
boerenland aan je linkerhand. Je komt uit bij kp 40 op een asfaltweg.

5. Hier ga je linksaf en direct daarna op de kruising rechtsaf, Bieruma Oostingweg. Na
huisnummer 19 aan je rechterhand en pal voor de wit-rode paaltjes linksaf over
parkeerplaatsje en aan het eind rechts aanhouden naar een klaphekje. Door het
klaphekje langs een bordje 'Landgoed Oranjehoeve', nog een keer door een klaphekje en
je volgt een bospad. Bij driesprong en kp 37 rechtsaf. Pad met bochten volgen. Pad naar
links negeren. Steeds rechtdoor. Verderop loop je over een eikenlaan met graslanden
aan je linkerhand. Op een kruising bij kp 6 rechtdoor Je passeert twee keer een
klaphekje. Dan kom je op een splitsing, waar je linksaf gaat, opnieuw door twee
klaphekjes en direct daarna rechtsaf, een grassig pad. Even verder kom je uit voor een
brede vaart.
6. Hier met het pad meedraaien naar links. Doorlopen tot een kruising bij een houten
brug. Hier rechtsaf de brug over en bij kp 32 rechtdoor. Aan het eind linksaf, een brede
bosweg. Deze helemaal uitlopen tot een parkeerplaats bij kp 60. Hier voor de weg
rechtsaf, een bospaadje langs een bordje van Staatsbosbeheer. *Meebuigen naar rechts.
(Waar dit pad naar rechts buigt, ga je linksaf over een smal paadje tussen hulststruiken
door naar het fietspad en rechtsaf naar de bushaltes.) Op een driesprong rechtdoor langs
een droge greppel aan je rechterhand. Verderop een stukje langs water. Op driesprong
linksaf. Daarna op een volgende driesprong ook linksaf, markering netwerk. Op een
splitsing van paden, even voor kp 8, linksaf in de richting van een houten afsluitboom.
7. Op het asfaltweggetje linksaf en meebuigen naar rechts, Tjeerd Roslaan. Na
brievenbus huisnummer 13 rechtsaf, eikenlaan. Je neemt het eerste smallere bospaadje
naar links. Aan het eind rechts, een brede eikenlaan. Je neemt het eerste pad naar links.
Dit pad gaat door een greppel en je vervolgt het pad. Doorlopen tot een schuine kruising
bij een bankje. Hier ga je rechtsaf, lange beukenlaan. Deze uitlopen tot je weer terugkomt
bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Oranjewoud, parkeerplaats aan de Kon, Julianaweg, bij de driesprong met de Emmalaan,
8453 WH.
Openbaar vervoer
Oudeschoot, bushalte Anneburen, lijn 115 van/naar station Heerenveen. Vanaf de
bushalte loop je verder over het fietspad aan de linkerkant van de weg in de rijrichting van
de bus. Tegenover huisnummer 86 ga je linksaf over een smal paadje tussen
hulsstruiken door en direct weer linksaf op een bospad. Zie verder in de beschrijving bij *
onder punt 6.
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca onderweg
Restaurant De Oranjetuin, https://www.tjaarda.nl/restaurant-bar/restaurant-de-oranjetuin/.
Museumcafé Belvédère, http://www.museumbelvedere.nl/museum/museumcafe/.
Percentage verhard-onverhard
15%-85%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-oranjewoud/17017/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

