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Nadat we Burgum verlaten hadden via de zomerweg fietsten we richting Hardegarijp om zo 

naar het natuurgebied Ottema Wiersma reservaat aan te komen. Via een mooi klein smal 

fietspad gingen we verder richting Veenwouden . 

Daarna door het mooie natuurgebied de Houtwiel bij de Valomstervaart richting 

Zwaagwesteinde en vanaf hier langs de Zwemmer en weer door een mooi natuurgebied de 

Zwagermieden. 

Nadat we het buitengebied verlaten hadden vervolgden we onze fietstocht richting de Triemen 

een mooi buurtschap met autoluwe wegen. 

Vanaf de Triemen richting Veenklooster langs het Fogelsanghstate door een bosrijke 

omgeving zijn we aangekomen in het buurtschap Egypte. 

Ook dit buurtschap wat eigenlijk valt onder Buitenpost zijn we terecht gekomen op mooie 

fietspaden die uitkwamen in Kollumerzwaag. 

Via Twijzelerheide aangekomen bij de gevaarlijke oversteek in Jistrum en zo vervolgden we 

de fietstocht weer naar Glinstra State voor de koffiestop en hadden we bijna 50 km op de teler 

te staan. 

Bij aankomst in Glinstra State was het een drukte van belang: er was die dag ook nog een 

ander evenement. 

Nadat we de koffie en gebak genuttigd hadden vertrokken we de fietstocht voor de volgende 

50 km. 

We fietsen richting Noordbergum via mooie fietspaden langs mooie gebieden. 

Nadat we Noordbergum gepasseerd waren kwamen we aan in Jistrum en vanaf Jistrum 

richting het Bergumermeer via mooie smalle fietspaden langs het Kanaal aangekomen in 

Kootstertille. 

Het weer was die dag perfect het werd steeds warmer en er stond weinig wind. Nadat we de 

lange weg bij Kootstertille achter ons gelaten hadden waren we weer terecht gekomen in een 

mooi natuurgebied genoemd naar Polder Rohel. 

Ook het gehucht Rohel zijn we gepasseerd en over de brug aangekomen in Augustinusga en 

nog een kleine 20 km fietsen en dan zouden we weer in Burgum moeten zijn. 

Via Augustinusga richting Harkema en door het dorp heen gefietst kwamen we terecht in het 

coulisselandschap bij Oostermeer. 

Nu nog een klein stukje fietsen langs klein Zwitserland en zo kwamen we omstreeks kwart 

over 12 weer aan bij Glinstra State. 

Iedereen weer tevreden aangekomen en nadat we nog wat hebben nagepraat vertrok iedereen 

weer huiswaarts. 

Met bijna 200 deelnemers kunnen we weer tevreden terug kijken op onze eerste fietstocht van 

het seizoen. 

Alle medewerker die hebben meegewerkt om dit tot stand te brengen bedankt voor jullie inzet 

en graag tot de volgende fietstocht op 4 Mei 2019 bij de Ronde Culturele Hoofdstad. 
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