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Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel
Oentsjerk en Aldtsjerk

Horeca en adressen onderweg

Brasserie ‘Stania State’
Rengersweg 98b, Oentsjerk
www.staniastate.nl
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Cafe ‘Moarkswâl’
Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk 		
www.cafemoarkswal.nl
Hotel restaurant ‘De Klinze’
Van Sminiaweg 32/36, Aldtsjerk
www.klinze.nl
Galerie ‘Bloemrijk Vertrouwen’
Van Sminiaweg 70, Aldtsjerk
www.gbv-artgallery.nl
Vruchtenwijnmakerij ‘De Flearstins’
Rhaladyk 7, Aldtsjerk, tel: 058-2562374
Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedrijven niet altijd
geopend zijn?

Startpunt:
Stania State
Rengersweg 98b, Oentsjerk
S

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten
en in beide richtingen lopen.
Omdat een deel van de route door weiland gaat
mag uw hond op het gedeelte ten westen van
Aldtsjerk niet mee.
Bewegwijzering route: Rood
Lengte: 6,5 km

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

T 14 0511 (geen netnummer)
E gemeente@t-diel.nl
I www.t-diel.nl

Een wandeling door een gevarieerd landschap, de historische
dorpskern Aldtsjerk en langs veel monumenten.
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Stania State
Het huwelijk met Margaretha van Heemstra rond 1520 leverde
Jeppe Stania een grote lap grond op waarop hij een state
bouwde. De huidige state, een rijksmonument, dateert uit 1855.
Tegenwoordig is er een stedenbouwkundig bureau in gehuisvest
en een brasserie. De naastgelegen boerderij uit 1900 maakt
in historisch opzicht deel uit van Stania State. U kunt de route
(niet bewegwijzerd) verlengen met een wandeling door het park
rondom Stania State. Bij het parkeerterrein vindt u een plattegrond
van het park. Het park is een ontwerp van architect Roodbaard
(1782-1851) en bevat een aantal monumentale objecten.
1

10

7
9

11

8

2

Griekenland en Turkije bossen
In de 19e eeuw heeft de adellijke familie Van Sminia deze
bospercelen aangekocht met Griekse en Turkse staatsobligaties,
vandaar deze vreemde benaming. Van oorsprong waren het
eikenhakhoutbosjes.
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1 Stania State
2 Griekenland en Turkije bossen
3 De Klinze
4 Café Moarkswâl
5 Ophaalbrug
6 De Flearstins
7 Molen
8 IJsbaangebouw
9 Toiletgebouwtje bij de haven
10 Galerie Bloemrijk Vertrouwen
11 Kerk Aldtsjerk

De Klinze
Ook De Klinze is een rijksmonument. Het hoofdgebouw van deze
state werd in 1655 gebouwd. Na een aantal moderniseringen
werd De Klinze in 1877 vergroot. Bij de verbouwing in 1966
heeft men getracht iets van de architectuur uit de 18e eeuw te
herstellen. De Klinze is bijna driehonderd jaar bewoond door het
geslacht Van Sminia. In 1988 is De Klinze verbouwd tot hotel en
conferentieoord.
Het park bij De Klinze is net als dat van Stania State, een ontwerp
van Roodbaard.
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4 Café Moarkswâl
In het plafond van café Moarkswâl zit een balk waarop de naam
van de eerste schaatser die vanaf Leeuwarden over het ijs (via De
Moark) dit café binnenkomt, wordt bijgeschreven.
5 Ophaalbrug
Een bijzondere ijzeren geklonken ophaalbrug, gebouwd in 1926
naar een ontwerp van gemeentearchitect J. Zijlstra.

7 Molen
De molen, gebouwd in 1864 is van het type Grondzeiler.
Tijdens de wandeling terug naar het dorp Aldtsjerk, valt het op
dat er een plank mist uit de steiger over het water. Dat heeft niets
met gebrekkig onderhoud te maken. Op deze manier kunnen
’gewone’ muizen de oversteek niet maken naar het achterliggende
leefgebied van de beschermde Noordse woelmuis.

De Flearstins
Vruchtenwijnmakerij De Flearstins maakt wijnen van bijzondere
vruchten. Naast de productie van wijnen geeft de Flearstins ook
rondleidingen, proeverijen, lezingen en cursussen.

IJsbaangebouw
Dit verenigingsgebouw, nu een monument, dateert uit 1925. Het
gebouw herinnert aan de tijd dat de Aldtsjerkster Mar beroemd
was vanwege ’hardrijderijen op de schaats’.
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9 Toiletgebouwtje bij de haven
Het kunstwerk ’kruisende zeilen’ is van Hilda
Kanselaar.
10 Galerie Bloemrijk Vertrouwen
Deze galerie biedt gestileerd en abstract werk.
11 Kerk Aldtsjerk
De kerk dateert uit de 12e eeuw en heeft een
zeldzaam fraai kerkinterieur met adellijke invloeden.
De grafheuvel op de begraafplaats dateert uit 1857
en behoort aan de familie Van Sminia.

