Informatie
Oudemirdum ligt centraal in Gaasterland, op de grens van
polders en bossen. Het is een prima uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten. In de Boswachterij Gaasterland en het
nabij gelegen Rysterbosk zijn tal van gemarkeerde wandelroutes van verschillende lengten. De kilometers fietspaden
bieden vele mogelijkheden voor mooie tochten.

IJsselmeerkust
Fietsen langs de dijk van de boeiende IJsselmeerkust met
de kliffen betekent wel goed uitkijken. Ook auto’s en landbouwverkeer maken gebruik van de vrij smalle weg. Op
tal van plaatsen zijn prachtige uitzichtpunten over het IJsselmeer en de boeiende zandbanken met hun bijzondere
natuur en de ontelbaar vele vogels.

Vogels kijken
Dat kan onder andere vanuit vogelkijkhut De Mok ten zuiden van Laaksum, bereikbaar via de oude zeedijk tussen
Mirns en Laaksum. Achter de dijk ligt het smalle pad naar
de vogelkijkhut (zie foto voorzijde).
Ook vanaf het uitzichtpunt met vaste kijker op de Oudemirdumerklif ten zuiden van Oudemirdum kunnen tal
van vogels worden gespot. Deze plek is toegankelijk voor
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rolstoelgebruikers. Het uitzichtpunt ligt ten zuiden van
Oudemirdum aan de Dollen. Er is een parkeerplaats bij het
begin van het toegangspad.

Fietsverhuur
Voor wie geen mogelijkheden heeft om eigen fietsen mee
te nemen, kan bij rijwielbedrijf ‘Fietshoekje’ aan de Fonteinwei in Oudemirdum een fiets huren. Het bedrijf is
aangesloten bij de ANWB en beschikt over een oplaadpunt
voor elektrische fietsen.
Bij informatiecentrum Mar en Klif, Brink 4 in Oudemirdum
zijn kaarten en routes verkrijgbaar, tel. 0514-571777
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WIJ WENSEN U EEN PLEZIERIGE TOCHT

Eldorado voor vogels
en
natuurgenieters

Glooiend landschap

Bossen, boeiende vergezichten, binnen- en
buitendijkse polders en unieke natuurgebieden. Gaasterland in een notendop.
Fryslân, maar toch ook een beetje

Brilduiker

Hoe kan het dat het in het zuidwesten van het vlakke Fryslân zo
mooi glooiend is met on-Nederlanse kliffen? Het antwoord moet
worden gevonden in de voorlaatste ijstijd (Saalien). De opgestuwde
keileemruggen -reliëfs- werden vroeger gaasten genoemd. Vandaar
de naam 'Gaasterland'. De keileemruggen, bedekt door een laag
zand, vormden een natuurlijke zeewering voor de Zuiderzee. Om
de zandverstuiving tegen te gaan is het gebied rond 1900 beplant

buitenland. Die sfeer roept het glooiende
landschap tussen de IJsselmeerkust met de

met bos. Door dat unieke en afwisselende landschap gaat deze
fietstocht.

kliffen en de Friese meren op. De bijzondere

Bij het informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum stappen we

natuurgebieden langs de kust zijn samen

Schotanuswei op. Op de driesprong slaan we linksaf de oude zee-

met de binnendijkse polders eldorado’s
voor vogels en voor de vogeltrek van grote
internationale betekenis. En wat is er nu

op de (huur-)fiets richting Rijs en gaan rechtsaf de Jan
dijk op, het Huningspaed, richting Murnzerklif, ook wel Minserklif
en fietsen langs het Jolderenbos. Aan de rand van het bos staat een
luchtwachttoren die in de ‘Koude oorlog’ dienst deed om vijandelijke vliegtuigen te signaleren. Er naast ligt een grote steen, een
erfenis uit de ijstijd. Blekingegraniet, afkomstig uit Zweden, gevonden in het IJsselmeer en in 2001 met veel moeite naar boven

mooier dan fietsen of wandelen door dit
unieke stukje Nederland en genieten van de

gehaald, staat op het bordje. Vroeger doken zwemmers van deze
steen het IJsselmeer in. Aan de andere kant van de weg vormt een
grote lijst met Friese pompeblêden de omlijsting van een levend

vergezichten en de intimiteit van slingerende

schilderij met op de achtergrond het glinsterende water van het

bospaadjes. En de vogels niet te vergeten.

Gaasterlandse boeren tegen de Haagse plannen. ‘Gaasterlân is

IJsselmeer. Een herinnering aan een massaal protest van
moai en dat sil sa bliuwe’ staat op een bordje.
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Klokkenstoel Mirns

Glassnijder

R y s t e r b o s k e n Mu r n z e r k l i f

in het riet bij de hut vaak rallen en porseleinhoen. Op de zandplaten

Na het bos is links aan de andere kant van de weg nog een prachtig

slapen in het voorjaar grote groepen kemphanen, tureluurs en grut-

uitzichtpunt. Het Huningspaed gaat ongemerkt over in de

to’s, maar ook ganzen en reigerachtigen als de roerdomp en de grote

Séfonsdyk en loopt deels door het zuidpuntje van het Rysterbosk,

zilverreiger. Blauwe kiekendieven zijn in de wintermaanden waar te

een gebied van It Fryske Gea. Dit oude wandelbos met een lanen-

nemen en natuurlijk grote groepen eenden en fuutachtigen.

structuur is in de zeventiende eeuw rondom Huize Rijs aangelegd
door de familie De Wildt. Het bos heeft prachtige monumentale

Door de bossen

bomen, maar is ook bijzonder rijk aan varensoorten en meer dan

Het is verleidelijk om langs de IJsselmeerkust even door te fietsen

250 soorten paddenstoelen. In het bos leven dassen, reeën, eek-

naar Laaksum met het haventje en het Rode Klif, maar wij kiezen

hoorns, vleermuizen en tal van broedvogels. Er zijn twee prachtige

voor een rondje door de bossen en gaan terug naar Mirns. Op de

wandelroutes. Wie even wil pauzeren en vanaf een terras of een

driesprong nu rechtdoor over de Breelenswei tot bij paddenstoel

strandje uit wil kijken over het IJsselmeer, kan hier linksaf naar het

20944. Daar rechtsaf het fietspad richting Rysterbosk nemen en bij

Murnzerklif. Wij fietsen langs de zeedijk door naar Mirns. Rechts

paddenstoel 20943 linksaf slaan richting Rijs. Aan het eind van het

liggen glooiende weilanden en akkerbouwgebieden. De stop bij de

fietspad rechtsaf richting Oudemirdum. Rechts is de voorkant van

klokkenstoel en de grote steen leert dat het gaat om een uit Zweden

het Rysterbosk en de in ere herstelde romantische Slottún rondom

afkomstige steen die verborgen lag in de bodem tot in 1943 een

de contouren van het afgebroken Huize Rijs. Het kunstwerk is

aangeschoten Amerikaanse bommenwerper een noodlanding

gemaakt door de Friese kunstenaar Ids Willemsma die zich liet

moest maken.

inspireren door beukenbladeren. Bij paddenstoel 21380 gaan we
links richting Bremer Wildernis. Het bordje Theetuin De Blauwe

Vo g e l k i j k h u t D e M o k

Juffer nodigt uit voor een theepauze. De vrolijke bloementuin is

Op de driesprong in Mirns slaan we linksaf de Wieldyk op voor een

een prachtig plekje voor een stop op deze afwisselende fietstocht.

bezoek aan de vogelkijkhut De Mok waar veel variatie aan vogels is

De tuin is open van begin april tot en met de herfstvakantie. Er zijn

te zien. Een bordje na een veerooster wijst op het paadje naar de

geen vaste openingstijden.

vogelkijkhut met daarnaast een Amerikaanse windmolen. Het
natuurreservaat De Mokkebank is een vogelgebied van grote inter-

Wyldemerk

nationale betekenis. Tijdens de vogeltrek is het een komen en gaan

We fietsen door tot paddenstoel 21362 en slaan linksaf richting

van allerlei waterrietzangers, maar ook van zeldzame soorten zoals

Wyldemerk met een libellenreservaat waar 34 verschillende libel-

bladkoninkje, veldrietzager, sperwergrasmus en zwartkoprietzan-

lensoorten zijn aangetroffen als glassnijder, vroege glazenmaker en

ger. Wie geluk heeft kan het baardmannetje zien. In de winter zitten

gevlekte witsnuitlibel. Het idyllische plekje is grotendeels ontstaan

Murnzerklif

Waterral

Slottún

Huitebuersterbûtenpolder

door zandwinning. De keuze tussen het fietspad langs de parallel-

Oudemirdum terug. Voor wie nog niet is uitgefietst kan op de drie-

weg van de N359 of terug om het pad te vervolgen door de bossen

sprong naar rechts en door de Huitebuersterbûtenpolder via

is niet moeilijk: terug door de Wyldemerk. Bij de paddenstoel 21362

Nijemirdum (in het dorp linksaf de Heaburgen nemen) een bezoek

kiezen we voor het fietspad richting Bremer Wildernis. Over de

brengen aan het vogelkijkscherm bij de Sondeler Leijen, ook toe-

brug van de Sminkevaart rechtsaf tot de volgende brug. Bij pad-

gankelijk voor rolstoelers. In het meertje met rietkragen pleisteren

denstoel 20690 de brug weer over richting Oudemirdum. Fietspad

in het winterhalfjaar vele soorten eenden en ganzen. In het voor-

volgen en aan het eind links en vervolgens weer links.

jaar is het een prachtige broedplaats voor wilde eend, fuut en
meerkoet, maar ook voor zangvogels. De Huitebuersterbûtenpolder

Oudemirdumerklif

is een waardevol vogelgebied van It Fryske Gea. Opvallend zijn de

We zijn weer op de Fonteinwei, maar fietsen rechtdoor voor een

hoge zandkoppen aan de zuidkant die ook wel ouwers worden

bezoek aan het uitzichtpunt Oudemirdumerklif, het hoogste punt

genoemd of Zuiderzeeduintjes. Deze hoge zandkoppen in de grote

van Gaasterland, 12.70 meter boven NAP. De doorgaande Jan

bocht van het IJsselmeer geven het landschap een prachtig aan-

Schotanuswei/Starnumanwei oversteken en op de driesprong

zien. En ze zijn belangrijk voor bijzondere flora als kruisdistel, kla-

rechtsaf De Dollen op tot de parkeerplaats van het Oude-

versoorten, geel walstro en zachte ooievaarsbek.

mirdumerklif. Een wandelpad dat ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, leidt naar het uitzichtpunt. Het weidse uitzicht en de

Terug naar Oudemirdum kan op verschillende manieren. Dezelfde

stilte zijn adembenemend mooi. Op twee verschillende hoogten

weg door de polder, maar ook via fietspaden door de bossen aan de

staan banken. De vaste kijker zorgt voor een extra dimensie. Hier

noordkant van Sondel en Nijemirdum, zoals de Bremer Wildernis.

kunnen vogels als brilduiker, grote zaagbek, nonnetje en topper-

Een kaart van het gebied is handig, maar het lukt ook via de

eend worden gespot, maar ook flamingo, roodhalsgans, lepelaar,

ANWB-paddenstoelen.

reuzenstern, zwarte stern en zwartkopmeeuw. De gestuwde trek
van zangvogels als leeuweriken, zwaluwen, lijsters in de herfst-

Aan de IJsselmeerkust tussen Piaam en de Bocht van

maanden september en oktober is bijzonder. Het is niet uitzonder-

Molkwar heeft It Fryske Gea nog vier mogelijkheden om

lijk om duinpieper, waterpieper en grote pieper te zien. En dat lokt

vogels te bekijken. Vogelkijkhut De Ral ten zuiden van

weer roofvogels.

Piaam in de Koaiwaard is bereikbaar via de weg langs de
oude zeedijk. Vanaf de dijk loopt een pad naar de hut. In de

Huitebuersterbûtenpolder

Warkumerbûtenwaard is een observatiepost Bijenkamp

Er zijn twee mogelijkheden: dezelfde weg terug of de weg vervolgen

met fraai uitzicht over diverse schelpenbanken en Hokje

en daarna op de driesprong links via de Liemerige Wei naar

Bakker, een observatietorentje met mooi zicht op het
‘plas-dras-deel'. Wat zuidelijker ligt de kijkheuvel It Soal,

Wyldemerk

bereikbaar vanaf de camping. In de Bocht van Molkwar
staat de vogelkijkhut Swan.

Kijkheuvel It Soal

