De Oersetters:
de leukste pontjesfietstocht van
Zuidwest-Friesland!
Het eerste fiets- voetveer, aan het begin van de
route, brengt u over de Yntemasleat en het
tweede fiets- voetveer, aan het eind van de
fietstocht, over de Grons. 'De Oersetters' volgt
de volgende fietsknooppunten: 33, 23, 18, 17,
04, 6 (zie route informatie), 02, 07, 03, 01, 05, 13
(via alternatieve verbinding) 12, 14, 15, 16, 6 (zie
route informatie). De tocht heeft door de twee
voet- fietsveren een bijzondere dimensie. Voor
wie het prachtige landschap van ZuidwestFriesland op de fiets wil ontdekken en beleven,
biedt de fietsroute 'De Oersetters' volop
mogelijkheden. Het ene moment fietst u door
het afwisselende waterrijke landschap van het
Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, het
andere moment passeert u een dorp of stad om
vervolgens al fietsend door weidse weilanden
opnieuw te genieten van het landschap. De
naam van de route verwijst naar de twee
voet- fietsveren in de fietsroute door het Friese
Merengebied: samen vormen ze 'De Oersetters
fietstocht'. De tocht is een echte beleeftocht.
Aan de route zijn verschillende oplaadpunten
voor de elektrische fiets. Het is mogelijk uw
tocht in Oudega te starten. 'De Oersetters'
tocht wordt in dat geval met 7.5 km verlengd.
‘De Oersetters’ Route Informatie
Leuk om te bezoeken
De tocht start in Gaastmeer bij Herberg de Yn è
Ielaak. U gaat bij Yn è Ielaak over de brug
richting 't Heidenskip. Al na korte tijd treft u het
voet- fietsveer aan van Menno Sappé (zie foto)
die u graag naar de overkant brengt waar u uw
route vervolgt richting het Heidenskip en
Workum.

In Workum is het Jopie Huismanmuseum een
bezoek meer dan waard. Workum is vermaard
om haar aardewerk. Ga zeker kijken bij
Pottebakkerij Kunt aan de Begine
9-11.
FryslanSudwest heeft geregeld dat atelierbezichtiging mogelijk is bij aankoop van een
aandenken in Workumer aardewerk. Na
Workum kunt u besluiten om een 'uitstapje te
maken' naar routepunt 6 voor een heerlijke
melkshake of boerenijsje bij IJsboerderij Margje
24. Ook heeft u deze mogelijkheid aan het eind
van uw tocht bij routepunt 16.
Bij Workum gaat u richting Allingawier en
Exmorra. Hier kunnen wij een museumbezoek
aan drie onderdelen van de Aldfaerserfroute
van
harte
aanbevelen.
Het
betreffen:
museumboerderij 'de Izeren Ko' en de Kruidenierswinkel en het schooltje te Exmorra. Ervaar
in de 'Izeren Ko' het boerenleven van weleer en
zet in het schooltje en de kruidenierswinkel de
tijd meer dan 100 jaar terug.
U vervolgt u route richting Bolsward waar Aart
van der Linden u laat kennis maken van het
brouwproces van zijn Friese bieren. Ook kunt u
een glas bier proberen. Heerlijk tegen de dorst.
In Bolsward gaat u het knooppuntennetwerk
even verlaten en fietst naar de Secretaris
Haitsmalaan en u fietst door het tunneltje onder
de A7 door, richting knooppunt 13. Honderd
meter na dit knooppunt treft u de cadeauwinkel
'Brocante Mengelmoesje' aan. De winkel is
beperkt open. Indien geopend dan is het zeker
de moeite waard om even een kijkje te nemen.
Even verder bij het buurtschap Wolsumerketting
komt u bij Kootje bij de Brug voor eigen
gemaakte Jams, Chutneys, Boerenijs, thee of
koffie met een kano?

Extra tips:
In Blauwhuis staat de Vituskerk van Bouwmeester
Kuiper (ontwerper centraal station Amsterdam).
Even een kijkje? In Greonterp (spreek uit:
Krùnterp) kunt u even bekijken waar Gerard van
het Reve heeft gewoond (Huize het Gras) De
naastgelegen klokkenstoel is ook zeker het
bekijken waard.
U gaat onder het spoor door (afstappen en met
de fiets door de fietsonderdoorgang (u kunt
elkaar even assisteren bij de passage).
Fiets na de onderdoorgang verder langs de
Oudegaaster Brekken en geniet van het
magnifieke uitzicht over het water. U komt in
Nijhuizum. U gaat hier richting het voetveer van
Renema die u graag over de Grons zet. De pont
ligt vaak aan de andere kant van de Grons.
Zodra u wordt 'gespot' vertrekt de pont om u
op te halen voor het slot van uw tocht richting
Gaastmeer. Oh ja: 'wie betaalt de veerman?"
Bedank uw 'Oersetters'!
Deze route is ontworpen door Harold Visser uit
Bolsward. Hij heeft daarmee de prijsvraag 2013
gewonnen uitgeschreven door de Vereniging
Vrienden van de Voetveren.
Kijk op www.voetveren.nl voor vaartijden e.a.
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Een prachtige pontjestocht in Súdwest-Fryslân
De tocht is 45 kilometer. Het startpunt van de
route is Gaastmeer.
Tip! : Geniet de tocht met de klok mee.
Een prachtige fietstocht in Súdwest-Fryslân
De tocht is 45 kilometer en is dus in één of
twee dagen te doen. In principe kunt u overal
de tocht starten. U volgt de bordjes met
nummers van het fietsroutenetwerk
Súdwest-Fryslan. U heeft dus geen Gps nodig!
Gewoon genieten van de 'oorspronkelijkheid'
in het Friese Land.

44

24

3

25

13

26

43
51

11
52

28
7

27

12
9
14

53

10
1

Meer informatie op
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html
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Aan de Oersettersfietsroute:
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Fiets -voetveer
- Gaastermeer
- Nijhuizen
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Horeca en ontspanning:
- Herberg 'Yn 'e Ielaak' Gaastmeer (Knooppunt 34)
- Diverse Horeca Workum en Bolsward (Knooppunt 17 en 5)
- De 'Izeren Ko' Allingawier (Knooppunt 3)
- Kootje bij de Brug Wolsum (Tussen knooppunt 12 en 13)
- IJsboerderij Margje 24 Nijhuizum (Uitstapje naar knooppunt 6)
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Musea:
- Jopie Huisman Museum (Workum)
- Museumboerderij 'De Izeren Ko' (Allingawier)
- Grutterswinkel en Schooltje (Exmorra)
- Brouwerij 'Us Heit' (Bolsward)

voet- fietsveer van Menno Sappé
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Oplaadpunten langs de route:
zie: www.fryslansudwest.nl/oplaadpunten.html
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Meer informatie op
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html
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