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Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel
Oentsjerk en Gytsjerk

Horeca onderweg

Brasserie ‘De Canterlanden’
Canterlandseweg 8, Gytsjerk
www.decanterlanden.nl
Café/cafetaria ‘De Viersprong’
Canterlandseweg 1a, Gytsjerk
Chinees Indisch restaurant ‘Oriental’
Nieuwe straatweg 2, Gytsjerk
www.orientalgiekerk.nl
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Cafe/snackbar ‘It Wapen fan Fryslân’
Rengersweg 51, Oentsjerk
Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedrijven niet altijd
geopend zijn?

Startpunt:
IJsbaan
Centrum van Gytsjerk
S

Het ommetje kunt u op ieder willekeurig punt starten
en in beide richtingen lopen.
Bewegwijzering route: Blauw
Lengte: 8,8 km.

Als u de route in oostelijke richting start, gaat de
wandeling via Gytsjerk door nieuw aangelegd bos
naar het oude Flokhernepaed en de Ekkelreed. Via
een parkje met oud bos, behorend bij het verzorgingscentrum Heemstrastate, gaat de route door het
oude dorpshart van Oentsjerk langs de Wynzerdyk.
Tenslotte loopt u over ruiterpaden in de Oentsjerkster
polder naar Gytsjerk terug.

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

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

Een mooie wandeling over bestaande, deels oude paden, door de
dorpen Oentsjerk en Gytsjerk. U wandelt daarnaast door open weidegebied in het westen en in het oosten ’it smûk skaadzjend beamtegrien’ van het nationaal landschap ’De Noardlike Fryske Wâlden’.
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1 IJsbaan
De ijsbaan van Gytsjerk heeft een unieke ligging, midden in het
dorp en is een officiële baan voor kortebaanwedstrijden.
2 Heemstrastate
Vroeger stond hier de state van de familie Heemstra, maar deze
is afgebroken. Heemstrastate is nu de naam van een zorgcentrum
gelegen in het oude Heemstrapark met lange lanen en oude
bomen.
3 Paardengraf, park Heemstrastate
Links van de ingang van het park is een heuvel met daarin een
paardengraf. Het betreft het eregraf voor het paard van Willem
van Heemstra, dat hem veilig over de rivier Berezina had gebracht
tijdens de veldtocht van Napoleon door Rusland in 1812.
4 Tuinmanshuis Heemstrastate, Rengersweg 62
De bedrijfswoning is in 1869 gebouwd voor de koetsier/tuinman
van de jonkheer van Heemstrastate.
5 Kerk, Oentsjerk
Deze Romaanse kerk, gewijd aan Maria, werd rond 1340
gebouwd. Op het kerkhof staan diverse grafmonumenten
van adellijke families. De kerk herbergt op zolder een kolonie
vleermuizen, die in de schemering uit de toren vliegt.
6 Weidelandschap
In de polder zitten weidevogels (voorjaar) of ganzen (winter).
In de zomer staan er mooie oeverplanten in de sloten, zoals
kattenstaart, zwanenbloem, grote wederik en moerasspirea.
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1 IJsbaan
2 Heemstrastate Roodbaardtuin
3 Paardengraf, park Heemstrastate
4 Tuinmanshuis Heemstrastate
5 Kerk Oentsjerk
6 Weidelandschap

