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Praktische informatie:

Afstand: 22 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Provincialeweg
Ljouwerterdyk / N357
Ferwert (Ferwerd)
Coördinaten: 53°20’24” N   5°49’23” E

Horeca:
In centrum Ferwert

Terp Hegebeintum
Pypkedyk 4
9173 GC Hegebeintum

It Posthûs
Ds. R.H. Kuipersstraat 1
9111 HA Burdaard

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track: 
routefabriek.nl/routekaart/1523/3128

1. Loop vanaf busstation Ferwert in, bord daarvan ziet u al  
(op terugweg loopt u langs kerk). Aan einde op Hoofdstraat RA, 
bijna gelijk LA en heel kort daarna op kruising RA (Achter  
Brouwers, staat verderop). Aan einde LA en RD blijven gaan 
(Stationsstraat). Aan einde op Burgemeester Esselinkstraat RA, 
bijna gelijk op schelpenwandelpad LA en nog een keer LA. U loopt 
nu door groenstrook achterlangs bebouwing. Na rechterbochtje op 
asfaltweg door industriegebiedje RD. Aan einde RA en bijna gelijk 
LA (Bongaloane). Let goed op: bij (misschien 2e) wandelnetwerk-
knooppuntpaal (hierna kp genoemd) 72 LA, grasweg met links! 
brede sloot. Na dam over van rechts komende sloot LA, volg iets 
verderop rechterbocht van graslandrand, links ziet u weer zo’n 
sloot. Aan einde, voor dam met andere sloot, LA, nu rechts sloot. 
Eind verderop NIET linkerbocht volgen maar RD dam over en op 
weg RA. Bijna 100m na brug LA (Mr. Boeleswei). Aan einde RA  
en bijna gelijk LA, klinkerpad naar terpkerk (Bakkerspaad).  
Aan einde RA, loop wegje over terp uit. 

2. Beneden op kruising RD en kort daarna op driesprong LA 
(Vogelzangsterweg). In linkerbocht bij kp88 naar rechts, volg 
halfverharde weg met 2 zuiltjes. Loop weg uit, maakt bochten  
(bij Harsta Hoeve rechterbocht volgen). Aan einde op asfaltweg 
LA, blijf weg met fietsstroken flink stuk volgen, negeer zijwegen. 
Na bijna 2km loopt u Ginnum in, blijf daar deze weg nog even 
volgen. Na huisnummer 2 LA (Flieterpsterdyk).  

Genietend van het hier zeer weidse Friese weide- en akkerlandschap kuiert 
u door en langs maar liefst zeven karakteristieke Friese dorpen: Ferwert, 
Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Jannum, Burdaard en Wânswert. 
De meeste liggen op een terp met daarop vaak een prachtig oud kerkje. 
Halverwege wandelt u een flink stuk langs de Dokkumer Ee.  
 
Deze themawandeling is niet geschikt voor liefhebbers van onverharde 
paden: u loopt namelijk grotendeels over verharde paden en wegen, 
sommige stukken daarvan zijn lang. Die wegen en paden zijn gelukkig 
doorgaans rustig en voorzien van fietsstroken en/of brede grasbermen.
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Na 1km loopt u Reitsum in. Bijna aan einde van dorp, na huis-
nummer 35 RA (Jannumerwei), blijf deze weg volgen. Na 1½ km 
loopt u door buurtschap Jannum. Daar ziet u gaandeweg rechts 
lage terp met kerkje en bebouwing (wat verderop kunt u naar 
rechts op en neer die terp bezichtigen). Aan einde op Iedyk 
Jannum LA. Na 1km, na borden 60, bij kp44 RA, fietspad.  
Na enkele bocht loopt u langs Dokkumer Ee (l). Loop paden  
langs Dokkumer Ee van 3km helemaal uit tot aan rand Burdaard.  
Daar gaat u na ophaalbrugje weg onderdoor. Voor haventje daar 
tegen de klok in volledig omheen lopen, bij molen verdergaan 
langs Dokkumer Ee. Op kruising met links ophaalbrug RD, vervolg 
Dokkumer Ee, verderop ziet u rechts kerkje. Daarna op 1e weg RA 
en op kruising LA. Weg maakt verderop rechterbocht (negeer 
daarin weg naar rechts), u loopt Burdaard uit over Wânswerter-
dyk. Op kruising met drukke weg RD, richting Wânswert. 

3. Na ca 1km loopt u Wânswert in. Tegenover huisnummer 1 LA 
(Tsjerkepaed) naar kerk. Na kerk, na huisnummer 1, RA en aan 
einde LA. Verderop loopt u Wânswert uit. Na 1½ km heel goed op 
gaan letten: even voor duiker (wateronderdoorgang) van brede 
kruisende sloot op fietspad met kp46 (schuin) RA (It Kleaster), 
verderop brug over. Stuk verderop, bij brugje (l) en weg naar 
boerderij (Fos-Wert), op asfaltwegje RD. Op kruising met weg bij 
kp16 RD, loop fietspad (maakt bochten) helemaal uit. Aan einde 
op weg LA (Kleasterwei). Na bord Ferwert op ongelijke kruising 
LA, loop verhard wandelpad helemaal uit, negeer onverharde 
zijpaden, pad maakt bochten en komt door en langs bos. Waar u 
uitkomt op dijk (oude spoordijk) daarover verdergaan, pad wordt 
schelpengruispad en komt langs sportvelden (l). Daarna op 
kruising LA, volg tegelpad links van weg, volg bij huisnummer 2 
flauwe linkerbocht van tegels. Aan einde weg oversteken, aan 
overkant RA en tegenover huisnummer 6 op oud klinkerstraatje 
LA richting kerk. Naast huisnummer 7 poortje door en na trapje 
voor kerkhek/heg RA, loop straatje uit, maakt bij huisnummer 4 
rechterbochtje naar beneden. Aan einde LA naar drukke weg  
waar ook het busstation is.
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