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Bergumermeer, Binnenvliet en Malen
Een wonderschone wandeling in een bijzonder landschap rond Eastermar. In de
Noordelijke Friese Wouden zijn nog relatief veel houtsingels en houtwallen te zien. Maar
nog nooit eerder zagen we zoveel verschillende houtwallen bij elkaar tijdens één
wandeling een waar houtwallenwalhalla. Het maakt deze route tot een eersteklas
beleving van het Friese coulisselandschap. En dan ook nog eens met de luxe van veel
onverharde paden, in dit geval voornamelijk zandwegen. Maar ook smallere paadjes
langs watergangen en hoge houtwallen die het af maken. De wandeling loopt grotendeels
samen met de groen gemarkeerde Doarpskuierke. Daar viel weinig aan te verbeteren. Op
het eerste deel van de tocht staat op de hoek van de Borstlaan en Piter Jehanneswei een
uitkijkhut, waarbij we zicht hebben over het Bergumermeer, een populair
watersportgebied. Staatsbosbeheer heeft vlakbij de hut een rustboom voor vis- en
zeearenden geplaatst. De terugweg naar Eastermar voert ons langs een uitzichtpunt over
het meer De Leien. Het is ontstaan door een veenafgraving. Rondom het meer liggen
moerassen en rietlanden, geliefd bij vogels.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar de Snakkerbuorren bij de wegwijzer van
Doarpskuierkes. Hier ga je linksaf. (Deze route loopt grotendeels samen met de groen
bewegwijzerde doarpskuierke.) Op driesprong linksaf, Snakkerbuorren vervolgen langs
water aan je linkerhand. Klinkers gaan over in zandweg, Achterweg. Deze zandweg met
bochten steeds blijven volgen tot een driesprong bij P-25301/001. Hier ga je linksaf. Even
daarna neem je de eerste zandweg linksaf, Borstlaan. Na huisnummer 2 aan je
rechterhand ga je rechtsaf langs een houten afsluitboom. Dit pad steeds met bochten
blijven volgen tot je weer uitkomt bij een houten afsluitboom.

2. Direct daarna ga je op de splitsing bij de uitkijkhut over het Bergumermeer rechtsaf,
Piter Jehanneswei. Deze uitlopen tot een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf en direct weer
links, Joerelaan. Na ruim 800 meter neem je het eerste smalle onverharde paadje naar
rechts langs een voetgangerspassage, Binnenvlietpad. Dit paadje langs water aan je
linkerhand uitlopen. Dan kom je weer langs een passage uit op een asfaltweg. Hier ga je
linksaf. Waar het asfalt naar rechts buigt, ga je rechtdoor over de zandweg. Deze weg bij
een bankje met een bocht naar rechts vervolgen.

3. Op een driesprong rechtsaf, wandelpad Spookeleantsje, het smalle paadje aan de
rechterkant aanhouden. Verderop steek je het water naar rechts over via een bruggetje
en aan de overkant loop je weer verder. Daarna opnieuw het water oversteken nu naar
links en aan de andere kant weer via een passage verder over een graspad langs het
water aan je rechterhand. Aan het eind op brede zandweg rechtsaf. Je komt uit op een
klinkerweg. Hier ga je rechtsaf. Je volgt de klinkerweg tot een flauwe bocht naar rechts bij
huisnummer 10.

4. Hier ga je schuin linksaf, de onverharde Lytse Seadwei in. Op een driesprong
rechtdoor. Je komt uit bij een asfaltweg met fietspad. Hier linksaf over het fietspad. Dit
volgen tot je bij een weg komt. Hier rechtsaf en kort daarna op driesprong linksaf. Kort
daarna bij P-20399 rechtsaf, Bildtweg. De weg met een bocht naar rechts volgen. Even
daarna bij P-20411/001 en knooppunt 39 van het wandelnetwerk rechtdoor, onverharde
Mâlewei. Dit pad met bochten blijven volgen. Je passeert een picknickbank en daarna loop
je over gras langs water aan je rechterhand.

5. Op een splitsing met een pad naar links (direct weer schuin rechts richting bord van
Staatsbosbeheer en verder naar uitkijkpunt over de Leien) dit brede pad rechtdoor blijven
volgen. Je passeert twee keer een veerooster en je komt uit op een driesprong voor een
boerderij. Hier rechtdoor. Twee keer door een klaphekje, en een smal schelpenpaadje
volgen. Aan het eind kom je bij een voorrangsweg. Hier oversteken en rechtdoor,
verderop een karrenspoor. Buigt naar links en komt uit op een klinkerweg. Hier ga je
linksaf. Aan het eind linksaf. Nu aan het eind rechtsaf. Je komt bij horeca op het
Dorpsplein. Hier loop je naar de ANWB-paddestoel en daar ga je rechtsaf, terug naar de
parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Eastermar, parkeerplaats Rekreaasjegebied De Komerk aan de Snakkerbuorren,
tegenover De Zandloper, E.M. Beimastrjitte 7.
Openbaar vervoer
Geen OV.
Lengte van de wandeling
12 km
Horeca onderweg
In Eastermar Herbergh De Parel, M. Beimastrjitte 15, herberghdeparel.nl, de Zandloper,
E. M. Beimastrjitte 7, dezandloper.nl, Eetcafé 't Breed, E.M. Beimastrjitte 40,
eetcafebreed.nl
Percentage verhard-onverhard
30%-70%

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-eastermar/17431/ . 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.

