Fietsroute Regioroute Gaasterland en de Zuidwesthoek
Heerlijk fietsen door een schitterende regio vol afwisselende landschappen
Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland

Afstand: 52 km
Gaasterland ligt in het zuidwesten van Friesland, ook wel de Zuidwesthoek genoemd. Het is er
glooiend en bosrijk, iets wat je niet verwacht in deze vlakke provincie. Dit schitterende en
unieke landschap is ontstaan tijdens de voorlaatste IJstijd, toen vanuit het noorden oprukkende
gletsjers de grond opstuwden en een laag keileem afzetten. De hoogtes die zo ontstonden
werden ‘gaasten’ genoemd. Heel bijzonder zijn de klifkusten, ontstaan door het eeuwenlange
beuken van de Zuiderzee op de kust van Gaasterland. De route laat je ook kennismaken met
het landschap waar de Zuidwesthoek vooral om bekend staat, de Friese meren. Geniet van een
heerlijke fietstocht vol afwisseling door een streek die het bezoeken meer dan waard is.
Fietsknooppunten
Deze fietsroute maakt deels gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de groen-witte
bordjes met het nummer van het knooppunt. Bij het knooppunt volg je weer een ander
nummer naar het volgende knooppunt. Zie je even geen groen-wit bordje met een nummer
staan, blijf de weg dan gewoon volgen.
Starten en pauzeren
A. Bezoekerscentrum Mar en Klif, De Brink 4, Oudemirdum
B. Rijwielbedrijf ’t Fietshoekje, Fonteinwei 1, Oudemirdum
C. Camping De Waps, Fonteinwei 14, Oudemirdum
D. Eetcafé De Eik, Marderleane 4, Rijs
E. Pitch&Putt Golf Koudum, Nieuweweg 42, Koudum
F. Beeldhouwcentrum Koudum, Hoofdstraat 2-4, Koudum
G. Mous Tweewielers, Van Swinderenstraat 45, Balk
H. HCR Teernstra, Van Swinderenstraat 69, Balk
I. Pension/Eethuis De Balk, Lytse Side 12, Balk
J. Camping ’t Hop, Meerenstein 1, Wijckel
K. Gaasterlands Streekmuseum, Jac. Boomsmastraat 52, Sondel
L. Boerderij Kleurrijk, Boegen 2, Oudemirdum
De routebrochure van deze fietsroute is verkrijgbaar bij alle start- en pauzeplaatsen.

Routebeschrijving
R=rechts(af), L=links(af), RH=rechterhand, LH=linkerhand, KP=fietsknooppunt, →=fiets richting
1. Bezoekerscentrum Mar en Klif (A) ligt in Oudemirdum aan je LH (tegenover het hek van de
kerk).
Vertrek bij A: Verlaat het bezoekerscentrum, ga L en dan rechtdoor (Fonteinwei).
Het unieke landschap van Gaasterland is ontstaan tijdens de voorlaatste IJstijd. Gletsjers
stuwden de grond op en zetten een dikke laag keileem af. Zo ontstonden hoogtes in het
landschap die ‘gaasten’ werden genoemd.
Rijwielbedrijf ’t Fietshoekje (B)
Vertrek bij B: Verlaat Rijwielbedrijf ‘t Fietshoekje en ga L.
Eindigen bij B: Na 60 m aan je LH.
2. Op de Y-splitsing L aanhouden (richting Rijs).
Camping De Waps (C)
Vertrek bij C: Verlaat Camping De Waps via de slagboom en ga R (richting Rijs).
Pauzeren/eindigen bij C: Op de Y-splitsing R aanhouden. Je fietst het terrein van de
camping op.
3. Eerste weg L (Beukenlaan).
4. Einde weg R. → KP 17
5. Eetcafé De Eik (E) ligt fietsend richting KP 17 aan je LH.
6. → KP 14 → KP 15 → KP 6 → KP 7
Eeuwenlang sloegen de golven van de Zuiderzee tegen de kust van Gaasterland waardoor het
keileem afbrokkelde. Zo ontstonden de klifkusten waaronder het Mirnserklif (2,5 m boven
NAP). Wie dit wil bezoeken gaat bij KP 15 L. Na 200 m R.
7. KP 7 → KP 13 Let op: Na het bord ‘Doodlopende weg’ neem je de eerste weg L richting
Koudum (KP 13 gaat rechtdoor).
8. De weg gaat over in een fi etspad. Einde fi etspad R en direct L. Je fietst Hemelum in.
9. L op de voorrangsweg (Let op: volg de Hegewei).
10. Bij de kerk R richting ‘De Morra’ (Buorren). → KP 10
Je fietst langs de Morra, één van de Friese meren. Net als de Fluessen en het Heegermeer is
de Morra ontstaan in een laagte die tijdens de voorlaatste IJstijd door het gletsjerijs werd
uitgesleten.

11. KP 10 → KP 11 → KP 12 → KP 94
Bij KP 10 en KP 11 ligt het buurtschap Galamadammen. Deze plek is altijd een belangrijke
kruising van land- en waterwegen geweest. Van 1628 tot 1942 werd hier tol geheven. Je fietst
hier onder het Johan Frisokanaal door.
12. KP 94 → KP 95 Let op: Na 1 km bij de rood-witte wegwijzer R richting Koudum ( KP 95 gaat
L).
13. Eerste weg L.
Pitch&Putt Golf Koudum (E)
Vertrek bij E: Verlaat Pitch&Putt Golf Koudum en ga aan het eind van de oprijlaan L.
Pauzeren/eindigen bij E: de oprijlaan van Pitch&Putt Golf Koudum ligt recht voor je.
14. Ga vóór de oprijlaan van Pitch&Putt Golf Koudum R.
15. Na 170 m R het smalle pad op. Dit pad is gemakkelijk te missen!
16. Aan het eind van het smalle pad L de asfaltweg op.
17. Blijf rechtdoor fi etsen tot bij de rood-witte wegwijzer. Ga daar L richting Hemelum
(Hoogstraat). → KP 11
18. Beeldhouwcentrum Koudum (F) ligt op de volgende kruising aan je RH.
Vertrek bij F: Verlaat Beeldhouwcentrum Koudum, ga L en direct R. → KP 11
19. KP 11 → KP 10 → KP 9 → KP 35 → KP 34 → KP 33
20. KP 33 → KP 29 Let op: Neem na de rotonde de eerste weg L (Lorbuorren).
21. Einde weg R (Pypsterstikke).
22. Einde weg L (De Warren) en vóór het water R (Meerweg). Fiets rechtdoor langs het water.
Mous Tweewielers (G)
Vertrek bij G: Verlaat Mous Tweewielers en ga R.
Eindigen bij G: Aan je RH (tegenover de kerk).
23. HCR Teernstra (H) Bij de ophaalbrug aan je RH.
Vertrek bij H: Steek de ophaalbrug over en direct L langs het water. Lees verder bij 25.
24. Ga L de ophaalbrug over en direct L langs het water.
25. Ga bij de tweede brug R (Dubbelstraat).

Pension/Eethuis De Balk (I)
Vertrek bij H: Verlaat De Balk en ga L. Neem de eerste weg L (Dubbelstraat).
Pauzeren/eindigen bij H: Bij de tweede brug rechtdoor langs het water. Na 100 m aan
je RH.
26. → 32 → 31
27. Camping ’t Hop (J) Na 400 m aan je LH.
Vertrek bij I: Verlaat Camping ‘t Hop en ga L. → 11
Let op: KP 31 ligt achter de bushalte bij de kerk.
28. KP 31 → 30 Let op: Na de rotonde rechtdoor blijven fi etsen op de Jacobus Boomsmastraat
( KP 30 gaat R).
29. Gaasterlands Streek Museum Eppinga Sate (K) ligt zodra je Sondel binnen fietst aan je LH.
Vertrek bij J: Verlaat het museum en ga L.
30. Eerste weg R (Delbuursterweg) en daarna het eerste fietspad L.
31. → 26 → 27
Na KP 27 fiets je door de Bremer Wildernis. Dit eikenbos werd oorspronkelijk aangeplant
vanwege de tannine die zich in de schors van eikenbomen bevindt. Tannine werd gebruikt bij
het looien van leer. Vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw werden er naaldbomen geplant in
verband met houtproductie.
32. 27 → 21 Let op: Je volgt een fi etspad dat na 3,3 km uitkomt op een asfaltweg met een
fietspad erlangs. Ga hier L ( KP 21 gaat R).
33. Einde weg R (Boegen).
34. Boerderij Kleurrijk (L) Na 150 m aan je LH.
Vertrek bij K: Verlaat Boerderij Kleurrijk en ga L.
35. Waar het fietspad ophoudt blijf je rechtdoor fi etsen (Kerkstraat). Lees verder bij 1.

Starten en pauzeren
A. Bezoekerscentrum Mar en Klif
De Brink 4 Oudemirdum · 0514 571777 · www.marenklif.nl
In het compleet vernieuwde bezoekerscentrum maak je kennis met Nationaal Landschap
Zuidwest Fryslân. We laten je de natuur zien, je kunt onder de grond kijken of klim in een
observatiehut!

B. Rijwielbedrijf ’t Fietshoekje
Fonteinwei 1 Oudemirdum · 0514 571243 · www.fietshoek.nl
Voor fietsverhuur, -verkoop en -reparaties.
C. Camping De Waps
Fonteinwei 14 Oudemirdum · 0514 571437 · www.dewaps.nl
Rust… natuur en privacy. Camping De Waps is een prachtige sfeervolle camping gelegen op
steenworp afstand van het pittoreske dorpje Oudemirdum, midden in de prachtige bossen van
Gaasterland.
D. Eetcafé De Eik
Marderleane 4 Rijs · 0514 581211 · www.rijsterbos.nl
Eetcafé De Eik is een prima plek voor een kleine lunch, een plate, een snack of een vers
bereide pizza. Ons terras is gelegen aan het drukste fietspad van Gaasterland, ervaar het zelf!
E. Pitch&Putt Golf Koudum
Nieuweweg 42 Koudum · 0514 522246 · www.pitch-putt.nl
Tijdens uw fietsroute even iets anders.. kom Pitch&Putt Golf spelen. Voor jong en oud. Wilt u
geen rondje spelen… dan kunt u genieten van koffie, lunch of diner in ons gezellige restaurant
of op ons terras!
F. Beeldhouwcentrum Koudum
Hoofdstraat 2-4 Koudum · 0514 522676 ∙ www.beeldhouwcentrum.nl
Een uniek centrum waar beeldhouwen, slapen en eten onder één dak mogelijk is. In het
bijbehorend kunstcafé BeiMei en de gezellige B&B is het prima vertoeven voor aantrekkelijke
prijzen.
G. Mous Tweewielers
Van Swinderenstraat 45 Balk · 0514 602284 ∙ www.moustweewielers.nl
Met een fiets van Rijwielverhuur Gaasterland geniet u optimaal van Zuidwest-Friesland. Ontdek
op de fiets de omgeving van dit prachtige gebied tussen de Friese meren.
H. HCR Teernstra
Van Swinderenstraat 69 Balk · 0514 601013 ∙ www.hotelteernstra.nl
In het groene hart van de Friese meren ligt HCR Teernstra. Dit kleine maar sfeervolle 3 sterren
hotel met eigen restaurant en gezellig biercafé is een prima startpunt voor uw wandel- of
fietsroute.
I. Pension/Eethuis De Balk
Lytse Side 12 Balk · 0514 603325 · www.de-balk.nl
Een bedrijf gelegen aan het riviertje De Luts, welke een belangrijke ader is in de Elfsteden
route. Ook voor overnachting, hapje en drankje. Met oplaad mogelijkheid, fiets reparatiepunt
en internet.

J. Camping ’t Hop
Meerenstein 1 Wijckel · 0514 602436 · www.campingthop.nl
Kamperen bij bos en water, bij ons bent u aan het juiste adres! Met o.a.: Overdekt zwembad,
restaurant, terras, speeltuin, volop vertier, maar ook heerlijke ongekende stiltes en veel
groen! Welkom...
K. Gaasterlands Streekmuseum
Jac. Boomsmastraat 52 Sondel · 0514 602332
Het Gaasterlands Streekmuseum wenst u een hele mooie fietstoertocht door het prachtige
Gaasterland. Bij een bezoek aan het museum kunt u een rustpauze nemen en krijgt u gratis een
consumptie.
L. Boerderij Kleurrijk
Boegen 2 Oudemirdum · 0514 572550 ∙ www.boerderijkleurrijk.nl
Een (h)eerlijke plek voor vermoeide benen en kleurrijke ontmoetingen! Met zonnig terras,
gezonde lekkernijen, speeltuin (ook voor rolstoelers), winkeltje en kinderboerderij. Mensen
met een beperking leveren hier een zinvolle bijdrage.

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl
Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving.

