
Verslag van de Acht van Burgum  
Zaterdag 8 April 2017. 

Zaterdag 8 April 2017 organiseerde TFK Bergum de eerste grote fietstoertocht van het 
seizoen de Acht van Burgum, en omstreeks half 8 waren de eerste fietsers al in 
bergum aanwezig bij de sporthal.  
Nadat er omstreeks acht uur de meeste leden van TFK Bergum aanwezig waren 
vetrokken we gezamenlijk om de tocht te gaan fietsen, de weersvoorspellingen waren 
goed te noemen maar bij vertrek hadden we een beetje motregen waar we niet op 
gerekend hadden. 
Nadat we bergum verlaten hadden richting Hardegarijp en via de nieuwe fietstunnel 
kwamen we terecht in het natuurgebied Ottema Wiersma reservaat en zo fietsten we 
verder naar de sippe vennen een prachtig natuurgebied in de omgeving van de Falom. 
Nu de centrale as klaar was hebben we weinig last meer van het drukke autoverkeer 
en kunnen we een prachtige route hebben in dit gebied. Nadat we dit natuurgebied 
gepasseerd hadden kwamen we aan in Zwaagwesteinde en gingen we verder via het 
fietspad langs de zwemmer richting Driesum en ook door een prachtig gebied waar 
we volop konden genieten van de flora en fauna.  
Nadat we het fietspad verlaten hadden vervolgden we onze weg via De Triemen en zo 
naar Veenklooster , hier hadden we de route wat aangepast ten op zichtte van het 
voorgaande jaar. Aangekomen in Veenklooster zijn we verder gegaan via Buitenpost 
en door een mooi fietspad door het bos aangekomen in Kollumerzwaag moesten we 
verder via Twijzelerheide en zo naar Jistrum.  
Via Jistrum naar Noordbergum en nog een klein stukje naar Bergum voor de controle 
van de eerste 50 km in de sporthal de Westermar. 
Nadat iedereen de koffie en appelgebak genuttigd hadden vetrokken we omstreeks 
half 11 voor de tweede lus van 50 km eerst richting Noordbergum bij de Engie 
elektriciteitscentrale langs een mooi fietspad vervolgden we de weg richting Jistrum. 
Via binnen wegen kwamen we langs het kanaal bij Jistrum uit en fietsten we weer 
verder naar Kootstertille, aangezien de brug er bij Jistrum uitligt moesten we de route 
ook hier weer iets aanpassen. 
Nadat we Kootstertille verlaten fietsten we door Drogeham zo richting Augustinusga. 
Ook hier weer prachtige gebieden om hier langs te fietsen vele prachtige weilanden 
door de mooie wouden. Via Augustinusga richting Harkema gefietst en via mooie 
fietspaden en singels kwamen we aan in Oostermeer nu nog een klein stukje fietsen 
en we waren bijna weer in Bergum. 
Via klein Zwitserland ook weer een mooi gebied aangekomen in Suameer en nog drie 
km en we waren weer in Bergum bij de sporthal en 100 km op de teler. 
In totaal hebben er 128 deelnemers mee gedaan aan de Acht van Burgum en iedereen 
weer vol lof over de tocht de route was prachtig en iedereen heeft volop genoten van 
de omgeving. 
Graag zien we jullie bij onze eerst volgende toertocht De Heidehoftocht op zaterdag 
29 April 2017.


