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Burgumermar of via de wandelroute De

Soestpolder bezoeken. Aan het eind van het

betonpad linksaf de Koumarwei op. Na ongeveer

200 meter rechtsaf het fietspad op. Aan het eind

van fietspad, bij jachthaven en recreatiepark

Zwartkruis, rechtsaf de B-weg van de Rykswei op

over de brug richting Jistrum. Na 200 meter

rechtsaf op de Ieswei.

Jistrum
Houd op de Ieswei rechts aan en volg de

Achterweg. Aan het eind rechtsaf via de Marwei

naar het Burgumermar. Hier is een klein haventje

en via het fietspad kun je een uitkijkpunt

bezoeken. Via het fietspad langs het kanaal

richting Schuilenburg. Bij de brug rechtsaf de

Schuilenburgerweg op. Na 400 meter kun je een

uitkijkpunt bezoeken bij de Atsmapolder aan het

Burgumermar. Hier rust tussen april en september

vaak de visarend. Ga rechtsaf via de vaart de

doodlopende Pieter Jehanneswei in. Na het

bezoek terug naar de Schuilenburgerweg rechtsaf

richting Heechsân.

Heechsân-Eastermar
Via het kleine Heechsân volg je de Torenlaan

richting Eastermar. Eastermar is een prachtig

dorpje gelegen aan het stroompje de Lits, dat 

het Burgumermar met de Leijen verbindt. De

dorpskern en jachthaven zijn een bezoekje waard.

Ga in Eastermar weer richting Sumar, over de

brug van de Lits het fietspad van de Sumarderwei

op. Bij het kruispunt op de Landsbuorren rechtsaf

de Houwinksreed op, richting eindpunt Klein

Zwitserland.

Meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan

De ronde om het Burgumermar neemt je
mee langs de mooiste plekjes van Nationaal
Landschap de Noardlike Fryske Wâlden. Je
fietst letterlijk op de overgang van de
besloten hooggelegen zandgronden naar het
open boezemland van de Burgumermar. 
Hier heeft het landschap nog het pure klein -
schalige karakter behouden. Fiets langs de
noordelijkste es-dorpjes van Nederland, 
langs natuur- en moerasgebieden rijk aan
bijzondere flora en fauna, of bezoek het
streekmuseum in Burgum. Deze route leidt 
je langs aantrekkelijke jachthavens en de
mooiste uitzichtpunten.

Start- en eindpunt route: restaurant Klein

Zwitserland, Solcamastraat 30, 9262 ND Sumar. 

T 0511-461385/482080 

De route
Sumar
Start bij het parkeerterrein voor Klein Zwitserland.

Fiets in westelijke richting via de Solcamastraat

naar Sumar. Daar gaat u richting Burgum over het

Prinses Margrietkanaal. 

Burgum
Bij de stoplichten in Burgum rechtsaf de

Raadhuisweg op. Na 300 meter rechtsaf op de

Oppedijk van Veenweg. Volg de weg over het

bedrijventerrein en sla aan het einde rechtsaf.

Volg na 50 meter links het fietspad langs het

Rrinses Margrietkanaal, welke overgaat langs de

Nieuwstadservaart. Rechtdoor op de kruising op

de Nieuwstad en vervolg je weg over het fietspad

van De Syl ook rechtdoor. Bij het volgende

kruispunt op de Menno van Coehoornweg ga je

rechtsaf. Voor een bezoek aan het streekmuseum

ga je linksaf.

Noardermar
Op de Menno van Coehoornweg bij het eerste

kruispunt op de Noardermar rechtdoor op het

betonpad van de Miensker. Aan het eind van de

Miensker kun je de uitkijktoren bezoeken aan het
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