
Rondje Oudegaaster Brekken (inclusief bezoek Sanfirden)

is 17, 5 km. Vanaf station Workum is de route 24 kilometer.

Vanaf station IJlst 29,5 kilometer.

De route is in de zomer ook gemakkelijk uit te breiden door

in Gaastmeer het pontje over de Inthiemasloot te nemen en

via Brandeburen naar Workum terug te fietsen. Je komt dan

langs de noordkant van de Fluessen waar onder andere een

aalscholverkolonie zit.

Knooppuntenroute: de route is makkelijk te volgen via het

knooppuntennetwerk in Zuid-west-Friesland. Wie begint in

Workum volgt: 17-4-6-16-15-31-32-34-33-16 (tussen knoop-

punt 32 en 34 wijkt u even af voor het uitstapje naar San-

firden). 

Voor meer informatie zie www.sudwestfryslan.nl

Pont Droech oer de feart bij Nijhuizum (over De Grons)

Vaarperiode: Dagelijks vanaf april t/m oktober

Vaartijden: Ma t/m za: van 08.00 tot 20.00 uur (niet van 

12 -13 en niet van 18-19 uur)

Zo: van 11.00 tot 20.00 uur (niet van 12-13 en van 18-19 uur)

Meer info: 0515-469 347 (fam. Renema)

Fietsverhuur in:

Oudega, Smederij Hoekstra VOF, Breksdyk 24, 

tel. 0515-46 94 56, www.fietsverhuur.smederijhoekstra.nl

Workum, Fytsmakkerij Scheltema, Sud 74, 

8711 CW Workum, tel. 0515-541678

Heeg, Watersportcamping De Burd 25/A, 8621 JX Heeg,

tel. 0515-442328

Kanoverhuur:

Vinea Vakanties Tserkewei 2 8614 JD Oudega 051549777 

De Poel Munkedijk 24 8611 JM Gaastmeer 051549732

Rondje 
vogelparadijs 
F i e t s t o c h t  r o n d  d e

O u d e g a a s t e r  B r e k k e n   

It Fryske Gea

Postbus 3

9244 ZN  Beetsterzwaag

Tel. (0512) 38 14 48

Fax (0512) 38 29 73

E-mail info@fryskegea.nl

Website www.itfryskegea.nl

WIJ WENSEN U EEN PLEZIERIGE FIETSTOCHT
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Maar niet alleen voor vogelaars is deze route interessant.

Ook liefhebbers van boeiende landschappen en prachtige

vergezichten komen optimaal aan hun trekken.

Workum is een prima uitvalsbasis voor een rondje Oude-

gaaster Brekken. Fietsverhuur, horeca en genoeg winkels

voor een laatste inkoop. Via de Trekwei rij je naar Nijhui-

zum, een buurtschap met 40 inwoners. Nummer is hier

een straatnaam meldt een splinternieuw informatie-

paneel. Een echt melkveegebied, met inmiddels ook flink

wat kleinschalige recreatie: een minicamping, trekkershut-

ten, een theetuin. Een mooie plek om je tentje op te slaan

en te genieten van de weidsheid.
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Een fietstocht langs

de oevers van de
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Kleurenpracht

Voorbij Nijhuizum neem je de afslag naar het schitterende

fietspad, dat vlak langs de Oudegaaster Brekken loopt.

Een groot gedeelte van het jaar kun je hier genieten van

karekieten en rietgorzen. Af en toe krijg je goed zicht op

het water en zie je misschien kuifeenden, tafeleenden,

futen en meerkoeten. It Fryske Gea beheert een aantal

gebieden langs de Noordkant van de Oudegaaster Brek-

ken, samen 91 hectare: De Mûntsebuorsterpolder ligt aan

de linkerkand. Het is een polder op kalkarme zware klei.

In de zomer is het hier een kleurenpracht met koekoeks-

bloem, kruipende boterbloem, veldzuring en tweerijige

zegge. Het waterpeil wordt hooggehouden, goed voor de

ganzen en de weidevogels. Op het dijkje van het fietspad

fiets je hier bijna tussen het water.

Kleine rietganzen

De Oudegaaster Brekken zijn een vogelrichtlijngebied.

Dat is vooral vanwege de kleine rietgans. Eind jaren

negentig toen de vogelrichtlijngebieden werden aangewe-

zen, werden de kleine rietganzen in het gebied voor het

eerst goed geteld. Een van de mensen die daarbij was, was

Romke Kleefstra, inventarisatievrijwilliger van It Fryske

Gea. ‘We wisten dat Zuid-west Friesland heel belangrijk is

voor deze soort, maar de aantallen op de slaapplaatsen

verrasten ons.’ Er zijn twee populaties kleine rietganzen,

legt Kleefstra uit. De ene broedt in Groenland en overwin-

tert in Engeland, de andere broedt op Spitsbergen en trekt

via Denemarken naar Zuid-West Friesland. De laatste pop-

ulatie is ongeveer 50.000 ganzen groot. Auke: ‘Wij tellen

soms 20.000 kleine rietganzen op de slaapplaatsen rond de

Oudegaaster Brekken, bijna de helft van de populatie.’

Jaar van de scholekster

Waarom deze soort zo graag naar dit gebied komt is niet

helemaal duidelijk. Natuurlijk, de voorzieningen zijn goed:

ze slapen graag op ondiep water, dat is er genoeg en ze

willen graag foerageren in de buurt van de slaapplaatsen.

Ook dat kan hier. Maar er zijn meer van dergelijke plekken

in Friesland te vinden, toch blijft dit gebied absoluut favo-

riet. Auke: ‘Half september komen ze vanuit het Noorden

hier naar toe. Ik hoor ze dan 's nachts over Akkrum trek-

ken. De dagen daarna ga ik bij de Brekken kijken en dan

zie je ze van heel hoog naar beneden komen. Net of ze het

torentje van Sanfirden zien en dan denken: ja hier moeten

we zijn.’

Anders dan hun naam doet vermoeden zijn kleine rietgan-

zen niet zo klein. Ze zijn groter dan de kolganzen, waar ze

qua geluid veel op lijken. 

Doris Mooltsje

Sypset is een ander gebiedje dat in beheer is bij IFG.

Er leidt een fietspad naartoe dat in de wintermaanden is

afgesloten. Verderop liggen de Blauhúster Puollen, drie

prachtige meertjes. Sypset is het water dat de verbinding

vormt tussen de drie meertjes en de Oudegaaster Brekken.

Het water is rond 1900 ontstaan, toen er grond werd afge-

graven voor de spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren.

Nu is het een ruig gebiedje geworden, bomen en struweel.

Er schijnen ransuilen te broeden. In de ruigte worden wel

Mûntsebuorsterpolder

Kolganzen SypsetKolganzen Sypset

Mûntsebuorsterpolder
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sprinkhaanrietzangers waargenomen.

Het hele gebied van de Oudegaaster Brekken is ook heel

belangrijk voor de Bruine Kiekendief. Auke, tevens betrok-

ken bij roofvogelonderzoek in Fryslân, maakt zich zorgen

over de toenemende agressie tegen de roofvogels.

Vorig jaar zijn er verschillende nesten leeggehaald en dat

was niet de eerste keer.

Doorfietsend krijg je voor Oudega al snel het Doris

Mooltsje in het vizier, een achtkantige spinnekopmolen

uit 1791, de oudste van Fryslân. Hij staat daar prachtig.

De molen is genoemd naar Doris Hoekstra die tot 1926

molenaar was, hij verdronk in de Sybsleat.

Sanfirden

Oudega is een aantrekkelijke plaats voor fietsers en wan-

delaars. Je kunt er heerlijk op een terras zitten en op cam-

ping De Bearshoeke staan maar liefst zes trekkershutten.

Na Oudega fiets je richting Gaastmeer, maar het is sterk

aan te bevelen om eerst een bezoek te brengen aan het pit-

toreske Sanfirden met haar prachtig kerkje uit 1732. In het

vroege voorjaar zijn hier in de graslanden veel vogels te

zien. Volgens Auke Kleefstra komen er dan vaak grote

groepen grutto’s en kemphanen. ‘Die zitten hier dan veel.

Het is een belangrijk doortrekgebied voor hen. Ze hebben

net als ganzen ondiep water nodig als slaapplek en foera-

geerplekken daar dichtbij in de buurt.’ In het broedseizoen

nestelen hier veel weidevogels, waaronder kievit, grutto en

tureluur. 

‘Droech oer de feart’

Ten zuiden van Sanfirden liggen Hop en Ringwiel. Beide

meertjes zijn in beheer van It Fryske Gea. In de winter zit-

ten hier grote aantallen smienten. Verder wintertalingen,

wilde eenden en meerkoeten. It Fryske Gea werkt aan een

betere waterkwaliteit, er zitten nu teveel voedingstoffen in

waardoor algen de oorspronkelijke flora verdringen. 

Terug naar de weg naar Gaastmeer, de Tsjerkewei. In Klei-

ne Gaastmeer ga je de Kaepwei op. Ongeveer halverwege,

kom je in een gebied met een (kleur)rijke flora en fauna.

Een ongekend fraaie route die van begin tot eind blijft

boeien. 

Van april tot en met oktober kan je aan het einde van de

Kaepwei de pont over de Grons nemen, ‘Droech oer de

feart’, voor 1 euro. En dan ben je zo weer in Workum. 

Doris Mooltsje

Oudegaaster Brekken Grutto

Ringwiel

Doris Mooltsje

Oudegaaster Brekken Grutto

Ringwiel
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