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Kievitkuiken
Grutto 

Hempensermeerpolder 
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14.	 De weg loopt hier dood, maar u kunt verder over 

het fietspad. U komt na een tochtje door de 

weilanden uit op het Tsjerkepaad, ga hier links, 

het spoor over, naar Bears.

15.  Na 200 meter, aan het eind van het Tsjerkepaad, 

gaat u rechtsaf de Bearsterdyk op. Bij de 

doorgaande weg gaat u rechtsaf naar Weidum. 

Voor het dorp, bij knooppunt 87 gaat u linksaf 

richting knooppunt 7. Na 500 meter komt u aan 

uw rechterhand een echt poldermonument 

tegen: een prachtige windmotor.

16.	U vervolgt uw route, bij knooppunt 7 linksaf.

17.		Na 400 meter, bij knooppunt 6, steekt u de weg 

over richting Wirdum/knooppunt 2. Via 

knooppunt 2 en 3 fietst u door Wirdum naar 

Swichum.

18.  U nadert het eindpunt. Door Swichum fietst u via 

knooppunt 95 naar knooppunt 68. Rechts van u 

ligt de Hempensermeerpolder. 

Praktische informatie
• Lengte van de route: 43 kilometer

• Duur: ca. 3.30 uur

•  Start en parkeren: U kunt deze route overal starten. 

Bij de nummers 1, 5, 10 en 14 is 

parkeergelegenheid.

•  Komt u met OV naar Leeuwarden? Startpunt 1 is op 

de fiets vanaf het station Leeuwarden prima te 

bereiken (ca. 5 kilometer).   

•  Op de kaart staan horecagelegenheden 

aangegeven.

Polderpracht
Nederland is het land van polders. Ze hebben ons 

land wereldberoemd gemaakt. Deze fietstocht voert 

door het polderlandschap ten zuiden van 

Leeuwarden, een eeuwenoud cultuurlandschap waar 

vroeger de Middelzee liep. Deze middeleeuwse 

zeearm, die vanaf 1100 langzaam dichtslibde en 

ingepolderd werd, heeft duidelijke sporen nagelaten 

in het landschap, zoals dijken en terpen.  

De fietstocht voert van de Hempensermeerpolder 

naar de Leonserpolder. Twee polders van grote 

waarde. Als natuurgebieden zijn het oases voor 

broedvogels en bijzondere plantensoorten.

Als cultuurhistorische monumenten, elk met een 

heel eigen ontstaansgeschiedenis, herinneren

ze ons aan een voortdurende strijd van de Friezen 

tegen het water. 

Wij wensen u veel fietsplezier!

© Staatsbosbeheer  auteursrechten voorbehouden
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Friese natuur
Deze fietsroute is gemaakt om te vieren dat 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in 

Wirdum in 2018 een nieuw provinciaal kantoor 

en ontmoetingsplek hebben geopend. Samen 

werken we aan een rijke en gevarieerde natuur 

in Fryslân. Met ruimte en aandacht voor 

bijzondere soorten, waaronder de fietsende 

mens. We hopen dat u geniet van deze 

fietstocht.
Sander Veenstra, 
boswachter 
Natuurmonumenten 

Gjerryt Hoekstra,
boswachter
Staatsbosbeheer

Leonserpolder
De Leonserpolder is maar liefst 300 hectare groot. De 

polder, gedeeltelijk in bezit van Natuurmonumenten, 

strekt zich uit tot Jorwert. Net als de 

Hempensermeerpolder is het een belangrijk en rijk 

natuurgebied. Een paradijs voor weidevogels en een 

vindplaats van bijzondere flora. 

Strijd tegen water 

Werd de Hempensermeerpolder in de 18e eeuw 

bedrijfsmatig ingepolderd en verkaveld, de 

Leonserpolder is op een andere manier ontstaan. De 

grilligheid van de polder en de onregelmatige 

verkaveling herinneren aan de eeuwenlange strijd 

van de terpbewoners tegen het water van de 

Middelzee. Door middel van een heel stelsel aan 

dammen en greppels lukte het de ploeterende 

boeren er uiteindelijk vruchtbaar land van te maken. 

Reservaat

De Leonserpolder is een reservaatsgebied. Dat 

betekent dat natuur en landschap moeten worden 

bewaard en dat Natuurmonumenten en de boeren in 

de polder het land zo natuurvriendelijk mogelijk 

beheren en gebruiken. En dat heeft succes, u kunt 

het zien en horen: een schitterend palet aan kleuren 

van verschillende bloemen en grassen en de roep 

van de vele (weide)vogels die hier broeden en 

foerageren. 
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Windmotor Goutum

Leonserpolder

Hempensermeerpolder
De Hempensermeerpolder is een van de 

belangrijkste weidevogelgebieden in Fryslân; een 

paradijs voor grutto’s, kieviten, tureluurs en een 

enkele watersnip. Ook is het een topgebied voor de 

haas, soms worden er wel 80 geteld! 

Staatsbosbeheer verpacht de polder aan boeren met 

hart voor de natuur. Zo is de Hempensermeerpolder 

een rijke oase aan de rand van de drukke stad. 

Verdeeld in seizen

U kunt goed zien dat de polder een flink stuk lager 

ligt dan het omringende land. In 1784 lieten vier 

kooplieden uit Makkum een dijk en een ringvaart 

aanleggen rond het Hempensermeer. Een jaar later 

had een nieuwe molen het 90 hectare grote meer al 

drooggemalen. Het nieuwe land werd in stukken van 

elk zes ‘pondematen’ verdeeld, in het Fries seis 

pûnsmiet. 

Flora

De Hempensermeer is rijk aan bloemen en kruiden. 

Brak kwelwater diep onder de grond zorgt zelfs voor 

zilte planten in het land. Een echo uit de tijd van de 

Middelzee. In het voorjaar en de zomer is het een 

feest van kleur door de boterbloemen, 

paardenbloemen, pinksterbloemen, zuring en 

bloeiende grassen. In de sloten groeit het tenger- en 

schedefonteinkruid, het zannichellia en lidsteng.

.

Start
U kunt deze fietstocht op verschillende plekken 

starten. Kijk voor start- en parkeerplekken op de 

achterkant van deze folder. 

1.   Start bij fietsknooppunt 68. Steek de weg over 

richting knooppunt 70. Na 500 meter staat er aan 

de rechterkant een molen (1863). Dit is de beste 

plek om de Hempensermeerpolder te bekijken.  

2.   Bij knooppunt 70 volgt u een klein stukje 

knooppunt 4. U fietst hier over het aquaduct 

richting Leeuwarden. Bij het ophaalbruggetje 

houdt u richting Goutum/Leeuwarden aan.  

3.  Ga richting Goutum/Leeuwarden via de 

fietstunnel. Als u de tunnel uitkomt meteen 

rechtsaf, richting Wergea/Wirdum. U fietst nu 

weer parallel aan de autoweg. Na 200 meter 

vanaf de tunnel, bij knooppunt 67, rechtsaf 

richting knooppunt 5. 

4.  U fietst Goutum binnen. Bij de doorgaande weg 

(Tearnserdyk) gaat u linksaf. Bij de minirotonde 

aan het eind van de Buorren gaat u linksaf 

richting Rouwcentrum/Wergea/Drachten. Na 

circa 200 meter op de Y-splitsing het rechter 

fietspad aanhouden (Lykwei).

5.  U fietst langs het plaatsnaambord Leeuwarden 

binnen. U steekt de weg over en gaat na 20 meter 

rechtsaf. U passeert aan uw linkerzijde een glazen 

iglo en een supermarkt. Hier gaat het fietspad 

onder de weg door. Weer boven slaat u meteen 

rechtsaf en daarna meteen linksaf. Dit is de oude 

Brédyk, volg de route naar fietsknooppunt 6. 

6.  Na 800 meter, bij knooppunt 6, slaat u rechtsaf. 

Volg richting Leeuwarden, u fietst 3 kilometer 

langs de Zwette tot knooppunt 58. Hier linksaf.

7.  Na ruim 2 kilometer komt u in Boksum, u steekt 

de Hegedyk recht over. Fiets door het dorp via de 

Tiltsjedyk, Oedsmawei en de Buorren. Bij de 

bakker aan uw linkerhand slaat u linksaf, het 

Hylaerderpaed op, u fietst door de weilanden 

richting Hilaard/knooppunt 70.

8.  Bij knooppunt 70 slaat u rechtsaf naar Hilaard. 

Fiets door het dorp naar knooppunt 72.  

9.  U gaat onder de weg door richting Húns/

knooppunt 74. Na ruim 1 kilometer komt u in het 

buurtschap Hoptille. 

10.  Direct na de brug gaat u linksaf het fietspad op, 

richting Baard/Wommels/knooppunt 94. U fietst 

hier 2,5 kilometer langs de Bolswardertrekvaart. 

Als het fietspad een weg kruist slaat u linksaf de 

weg op, richting Leons. Na ruim een halve 

kilometer slaat u linksaf Leons in. Rechts van de 

kerk hebt u een prachtig uitzicht over de 

Leonserpolder. U kunt hier ook uw fiets parkeren 

en een eindje de polder in lopen.

11.  Uitgekeken? Dan kunt u terug naar de doorgaande 

weg. Hier slaat u linksaf richting Baard. 

12.  Bij knooppunt 94 in Baard fietst u 2,5 kilometer 

naar knooppunt 97, hier slaat u linksaf, na ruim 

een kilometer komt u bij Jorwert (knooppunt 72).

13.	 U houdt knooppunt 72 aan. Als u het dorp uit 

fietst (Hesenserreed) ligt links nog steeds de 

Leonserpolder. Neem na 700 meter de afslag 

naar Fûns.


