Elfstedentocht - etappe 13: Dokkum – Aldtsjerk (Oudkerk)
Lengte: ongeveer 18 kilometer
Startpunt: Dokkum, busstation. Tegenover Stationsweg 16, 9101 HZ
Eindpunt: Aldtsjerk (Oudkerk), bushalte ‘Boskein’. Nabij Van Sminiaweg 28, 9064 KB
Horeca
• op ong. 500 m. (op en nabij de route) in Dokkum: ettelijke in het stadscentrum.
• op ong. 6 km (op de route) nabij de brug in de Trekwei/Trekweg ten zuiden van Raard over
de Dokkumer Ie, koffie-en theeschenkerij van de familie B.S. Talma, Iewâl 5, 9107 GE
Jannum, 0519-295881. Ongeregelde tijden. Geopend tijdens de zomermaanden bij mooi
weer.
• op ong. 10 km in Burdaard (Birdaard):
- (op de route) restaurant It Posthûs, Ds. R.H. Kuipersstraat 1, 9111 HA, 0519-332809,
www.posthusburdaard.nl
- (op de route): café/cafetaria De Witte Olifant, Eewal 19, 9112 HA, 0519-332657
• op ong. 14 km (op ong. 500 m. van de route) in Bartlehiem: schenkerij ‘De Vlier’/minicamping ‘Bartlehiem’, Bartlehiem 13, 9091 BJ, 0519-332580, www.schenkerijdevlier.nl
• op ong. 17,5 km (op de route) in Aldtsjerk: café Moarkswâl, Van Sminiaweg 107, 9064
KG, 058-2563300, www.cafemoarkswal.nl
• op ong. 18 km (op ong. 400 m. van de route) ten noord-oosten van Aldtsjerk: landgoed De
Klinze (oa restaurant en bistro), Van Sminiaweg 36, 9064 KC, 058-2561050,
www.deklinze.nl
Overige voorzieningen/bezienswaardigheden
• veel voorzieningen (enkele supermarkten, pinautomaten, musea, enz.) in Dokkum
• op ong. 10 km (op en nabij de route) in Burdaard (Birdaard): bakker, Spar, pinautomaat
(Jislumerdyk 15, 9111 HC) en
- Molen de Zwaluw, Mounewei 17, 9111 HB, www.dezwaluw-burdaard.nl,
- Museum Ruurd Wiersma Hûs, Mounewei 6, 9111 HB, 0519-332334,
www.ruurdwiersma.nl,
- Museumwinkeltje 't Swietpriuwerke, Eewal 51, 9112 HB, 0519 332654,
www.swietpriuwerke.nl.
Sites met praktische en toeristische en informatie
Elfstedentocht op de schaats: www.elfstedentocht.nl
Reisplanners openbaar vervoer: www.9292ov.nl (alle typen OV) of www.ns.nl (alleen trein)
Weersverwachting: www.knmi.nl en www.buienradar.nl
Weersverwachting Friesland: www1.omropfryslan.nl/TV_It_Waar.aspx (Friestalig)
Lokaal nieuws: www.frieschdagblad.nl, www.lc.nl en www.omropfryslan.nl (Friestalig)
Toeristische informatie:
•
heel Friesland: www.beleeffriesland.nl en www.frieslandholland.nl
•
betrokken gebied:
www.dwaande.nl
www.uytland.nl
www.vvvlauwersland.nl
www.trynwalden.nl

Deze etappe voert achtereenvolgens door de gemeenten:
Dongeradeel: www.dongeradeel.nl
Ferwerderadiel: www.ferwerderadiel.nl
Tytsjerksteradiel: www.tytsjerksteradiel.nl of www.t-diel.nl
en de plaatsen:
Dokkum: www.dongeradeel.nl
Burdaard (Birdaard): www.burdaard.nl
Bartlehiem: www.bartlehiem.info
Aldtsjerk: www.trynwalden.nl/beheer/aldtsjerk/index.html
Routebeschrijving
De opeenvolgende nummers in deze beschrijving geven punten op de benutte wegen of paden
aan waar keuzes qua richting zijn èn waar je ook daadwerkelijk van richting moet veranderen.
1.

Busstation aan de voorzijde (ter hoogte van perron F) verlaten.

2.

Op de klinkerweg (Stationsweg, straatnaambordje ontbreekt) rechtsaf, richtingaanwijzer
voor wandelaars volgen richting centrum.

3.

Op de eerste T-splitsing linksaf; Aalsumerpoort inlopen. Iets verderop de vaste stenen
brug overlopen. Rechtdoor Aalsumerpoort blijven volgen.

4.

Net vóór de volgende brug (Kleinepijp) rechtsaf; Koornmarkt (straatnaambordje
ontbreekt) inlopen. De gracht ligt aan je linkerhand. De overkluizing oversteken.

5.

Na de overkluizing links aanhouden; Grote Breedstraat inlopen. Je loopt recht op de
Waag af. Deze rechts passeren.

6.

Vervolgens rechtsaf; Waagstraat inlopen. Op het kruispunt rechtdoor; Waagstraat
vervolgen.

7.

Op het volgende kruispunt linksaf; Hoogstraat inlopen. In de verte zie je de wieken van
de molen De Hoop.

8.

Je komt uit op een pleintje, in feite een overkluizing, de Zijl. Hier rechtsaf, de gracht ligt
aan je linkerhand. De weg langs het water heet de Suupmarkt. Voorbij de T-splitsing heet
de weg Nauwstraat. Op het kruispunt rechtdoor; Koekebakkerssteeg inlopen. Iets
verderop het Olieslagersbruggetje overlopen en een smal straatje (Koekebakkerssteeg,
straatnaambordje ontbreekt) inlopen. Je komt uit op het Westerbolwerk. Deze oversteken
en de houten voetgangersbrug over de Driepypstergracht overlopen.

9.

Na het verlaten van de brug meteen linksaf, het pad langs het water oplopen. Het water,
De Ie, ligt aan de linkerkant, een parkeerplaats aan de rechterkant. Je komt uit op een
klinkerweg; Peerdepadsje. Hier links aanhouden en de Voorstreek inlopen. Het water ligt
aan de linkerkant.

10. Je komt uit op een rotonde, hier links aanhouden. In feite langs het water blijven lopen.
De N356 (Rondweg-West, straatnaambordje ontbreekt) oversteken en na de rotonde links
aanhouden; de Voorstreek blijven volgen. Het water ligt aan de linkerkant. Ongeveer 100
meter verderop buigt de weg rechts af van het water.

11. Ongeveer 40 meter verder linksaf Betterwird inlopen. Fietsrichtingaanwijzer richting
Burdaard en Leeuwarden volgen.
12. Ongeveer 50 meter verder, ter hoogte van een elektriciteitshuisje, linksaf een klinkerweg
(Betterwird, straatnaambordje ontbreekt) inlopen. Na de gebouwen van Kringloopbedrijf
de Wissel maakt de weg een scherpe bocht naar rechts. De naam van de weg gaat dan
over in Hendoweg (straatnaambordje ontbreekt).
13. Je komt uit op een asfaltweg, de Hendoweg (straatnaambordje ontbreekt). Hier linksaf.
Op de eerstvolgende kruising rechtdoor, Hendoweg blijven volgen.
Fietsrichtingaanwijzer richting Burdaard en Leeuwarden volgen.
14. Na krap 200 meter buigt de weg naar links af. Meteen na deze bocht rechtsaf, een
asfaltweg (in feite de oprit van een jachtbouwbedrijf) oplopen. Fietsrichtingaanwijzer
richting Burdaard en Leeuwarden volgen. Voorbij de woning het geasfalteerde fietspad
oplopen. Dit pad heet Jaachpaad (straatnaambordje ontbreekt). Na ongeveer 100 meter dit
pad te hebben gevolgd, loop je weer langs de Ie.
15. Ongeveer 3 kilometer verder komt het Jaachpaad uit op een iets breder asfaltweggetje
(Bannerhûs, straatnaambordje ontbreekt). Hier linksaf. Fietsrichtingaanwijzer richting
Burdaard en Leeuwarden volgen. Ongeveer 500 meter verderop kruis je de Trekwei met
links de brug Klaarkamp. Iets verderop heet de weg Iewâl.
Horeca: net voorbij de brug Klaarkamp over de Dokkumer Ie zit op nr. 5 een koffie- en
theeschenkerij.
16. Het weggetje komt uit op een iets bredere asfaltweg (Iedyk, straatnaambordje ontbreekt).
Hier linksaf. Fietsrichtingaanwijzer richting Burdaard en Leeuwarden volgen. Iets
verderop steek je een betonnen brug (Holwerdertille) over.
17. Ongeveer 150 meter verderop, naast de oprit van een woning, een smal fietspad van asfalt
inlopen. Fietsrichtingaanwijzer richting Burdaard en Leeuwarden volgen. Je loopt door
een klein bosje. Iets verderop loop je weer langs de Ie. Na ong. 3 km. ligt rechts een
waterzuivering verscholen achter struiken. Volg het fietspad door een tunneltje onder de
weg door. Je loopt vervolgens recht op een molen af.
18. Iets verderop in de passantenhaven het water steeds aan je linkerhand houden. Je kunt de
grote witte pijlen op het asfalt volgen. Na het houten bruggetje ter hoogte van de molen
loop je de bebouwde kom van Burdaard binnen.
Bezienswaardigheid: molen de Zwaluw.
Ongeveer 120 meter verderop:
Bezienswaardigheid: Museum Ruurd Wiersma Hûs.
19. Iets verderop linksaf over de witte metalen ophaalbrug.
Horeca: ter hoogte van de brug bevindt zich restaurant It Posthûs.
20. Meteen na de brug rechtsaf, het klinkerpad (Eewal) naast de vaart oplopen.

Horeca: iets verderop bevindt zich aan de linkerhand café/cafetaria De Witte Olifant.
Voorzieningen: weer iets verderop bevindt zich de Spar.
Ongeveer 150 meter verderop:
Bezienswaardigheid: museumwinkeltje ’t Swietpriuwerke.
Op het einde van het pad voert het linksaf in de Bakkerssteeg.
21. De steeg komt uit op een klinkerweg (Hoofdweg, straatnaambordje ontbreekt). Hier
rechtsaf.
22. Ruim 200 m. verderop op de Y-splitsing linksaf, Hoofdweg blijven volgen. De T-splitsing
ongeveer 90 m. verderop negeren. De asfaltweg om de wijk heen blijven volgen. Iets
voorbij het verlaten van de bebouwde kom van de Burdaard heet de weg Tergracht.
Let op: in verband met het ontbreken van een fiets- of wandelstrook in combinatie met de
soms aanzienlijke snelheid die automobilisten schijnen te willen halen, is tot punt 23
oplettendheid geboden!
Verderop gaat de naam over in Bartlehiem. Je loopt na verloop van tijd het witte
bebouwde kombord van dit buurtschap voorbij.
Horeca: bij onderstaand punt 23 niet linksaf, maar rechtdoor blijven lopen. Ongeveer
500 m. verderop bevindt zich rechts (op nr. 13) schenkerij ‘De Vlier’/mini-camping
‘Bartlehiem’.
23. Iets verderop op de T-splitsing linksaf, de Wiereweg inlopen. Fietsrichtingaanwijzer
richting Aldtsjerk volgen. Vrij vlot daarna loop je het witte kombord van Bartlehiem
voorbij.
24. Na ongeveer 1,2 km., na een flauwe bocht in de weg, het fietspad van betonplaten aan de
rechterhand inlopen. Op het moment van beschrijven van deze etappe ontbraken
richtingaanwijzers. Iets verderop stroomt rechts van je een brede vaart. Na het fiets- en
voetgangersbruggetje over deze vaart overgestoken te zijn kom je uit op een
asfaltweggetje; Alde Miedwei (straatnaambordje ontbreekt). Het water nu aan je
linkerkant houden.
25. Ongeveer 1,2 km. verderop, op een T-splitsing ter hoogte van de doorgaande weg,
linksaf. Fietsrichtingaanwijzer richting Aldtsjerk volgen. Vervolgens de N361
(Lauwersseewei/Marwei) oversteken en net voorbij het bebouwde kombord van Aldtsjerk
de Rhaladijk inlopen.
26. Ruim 400 m. verderop op de Y-splitsing rechtsaf, de Van Sminiaweg (straatnaambordje
ontbreekt) inlopen richting een kleine metalen ophaalbrug.
27. Voorbij deze ophaalbrug op de T-splitsing rechtsaf, de Van Sminiaweg (straatnaambordje
ontbreekt) blijven volgen.
Bezienswaardigheid: her en der in het dorp staan panelen met informatie over de
geschiedenis van het dorp.
Horeca: rechts bevindt zich café ‘Moarkswâl’.

Op de volgende T-splitsing linksaf, de Van Sminiaweg (straatnaambordje ontbreekt) door
de oude kern van het dorp blijven volgen. Fietsrichtingaanwijzer richting o.a.
Leeuwarden volgen.
Horeca: net buiten de bebouwde kom bevindt zich aan de linkerkant de oprijlaan naar
hotel/restaurant ‘De Klinze’.
28. Bij de volgende Y-splitsing (met de Klaas Douwesweg) rechtsaf, de Van Sminiaweg
(straatnaambordje ontbreekt) blijven volgen.
Iets verderop bevindt zich bushalte ‘Boskein’; dit is het eindpunt van deze etappe.
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