
WEIDE SOMPE 
WÂLDWYKEIN

20, 21 en 22 september



WAT IS ER TE DOEN?
Er is ontzettend veel te beleven tijdens het Weide 
Sompe Wâldwykein op 20,21 en 22 september. 
De activiteiten zijn ingedeeld op dag en staan 
aangegeven op de kaart.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 
	 	19.15	uur		Het	officiële	startsein	van	 

het	Weide	Sompe	Wâldwykein	
Om 19:15 uur zal op de Markt in Burgum het  
officiële startsein voor de activiteiten van het 
Weide Sompe Wâldwykein worden gegeven. 
Gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter 
van de Gebiedsontwikkelingscommissie, Bertus 
Mulder, houden een korte toespraak.

 19.30 - 23.00 uur    
	 Midnightwalk	Burgum
De Midnightwalk is een route van zo’n 9 kilo- 
meter die langs diverse karakteristieke plekken 
en gebouwen in Burgum gaat. Onderweg staan  
er allerlei artiesten langs de route en zijn er  
verrassende activiteiten. 

Kaarten voor de Midnightwalk zijn verkrijgbaar 
bij Primera Burgum/Hurdegaryp, de Groene  
Vakwinkel Sikma in Gytsjerk en online op  
www.vanplan.nl/tickets.. Blijf op de hoogte via 
Facebook / Midnightwalk Burgum 2019.
   
Opbrengt 100% voor het goede doel
De gehele opbrengst van de Midnightwalk gaat 
naar het project “Geef kinderen sportief de kans”. 
Doel van dit project is om jaarlijks een vakantie-
week voor kinderen van ouders met een klein 
inkomen te organiseren. 
 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
	 	08.00	uur	–	11.00	uur		Workshop	natuur- 

fotografie	door	Marcel	van	Kammen
Marcel van Kammen, bekend en geroemd om zijn 
prachtige natuurfoto’s, neemt je mee op ‘expedi-
tie’. Tijdens een drie uur durende workshop leert 
Marcel je de kneepjes van het vak. 

Locatie:	Verzamelen	op	het	parkeerterrein	 
tussen	de	Oostersingel	en	Westersingel	in	 
Noardburgum.  Maximaal 10 deelnemers,  
VOL = VOL! Opgeven kan via de mail bij Marcel: 
info@momentsofnature.nl.

Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 septem-
ber staat de omgeving rondom De Centrale 
As bol van de buitenactiviteiten tijdens het 
Weide Sompe Wâldwykein. 
Tijdens dit weekend willen we iedereen laten 
genieten van wat er tot nu toe is gerealiseerd 
met de gebiedsontwikkeling De Centrale As. 
Van natuurexcursies tot een hardloopwed-
strijd, van een fotografieworkshop tot varen  
in het Bûtenfjild. Liever zelf de omgeving  
ontdekken, dat kan natuurlijk ook. Er zijn 
prachtige fiets- en wandelroutes in de  
omgeving. Fiets langs de activiteiten en geniet 
van de natuur tijdens één van de excursies. 

Meer weten over het hele programma?  
Blader snel verder voor het programma van 
het Weide Sompe Wâldwykein!
Like onze facebookpagina facebook.com/ 
weidesompewald	voor het laatste nieuws
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  10.00	uur	-11.00	uur		Excursie	 
Weidevogelgebied	Stinswei	Garyp

De provincie Fryslân was verplicht tot weide- 
vogelcompensatie door de aanleg van de Sintrale 
As. Aan de Stinswei bij Garyp is een weidevogel-
gebied gerealiseerd van circa 100 hectare, inclu-
sief bijbehorend kwelbeheer. Dit gebied is al een 
succes gebleken; de weidevogelstand is omhoog 
gegaan. De vogelwacht geeft informatie over de 
vogelstand in het gebied en de mozaïekbeheer-
der van de NFW verteld over de uitvoering van de 
werkzaamheden die gedaan zijn in het kader van 
compensatie van weidevogelgebied.
Locatie:	Stinswei	Garyp,	verzamelen	bij	de	kleine	
windmolen	en	infobord	over	gebied. Deelname 
is gratis. Opgave via de mail r.vries52@gmail.com. 

	 13.00	uur:	Fietstocht	vanaf	 
	 Kruisweg	Damwâld
Vanaf 13.00 uur kunt u starten met een fiets-
tocht van ca. 20 km vanuit De Krúswei te Dam-
wâld. De fietstocht gaat over nieuwe fietspaden 
en langs nieuwe natuur die in het kader van de 
gebiedsontwikkeling De Centrale As zijn aan-
gelegd. Daarnaast gaat de fietstocht langs een 
groot deel van de activiteiten die in de andere 
dorpen wordt georganiseerd. Halverwege heb-
ben de fietsers gratis toegang tot De Sûkerij, het 
openluchtmuseum in Damwâld. 

Vanaf ca. 15.00 uur start er een groot feest op de 
Krúshoeke in Damwâld, met de officiële opening 
van de Haadwei (m.m.v. B&W Dantumadiel en 
Geert van Túnen). Er vinden tal van activiteiten 

plaats waaronder spijkerbroekhangen, een  
demonstratie countryline-dancing en een dorps-
barbeque. Afsluitend vindt het eerste Wâldster 
Pún Feest plaats met muziek van Griet Wiersma, 
het laatste optreden van Jelle B. (!), een kinder-
disco en de feestband Gang is alles!  Deelname is 
gratis. Opgave niet nodig. Locatie:	start	en	einde,	
Zalencentrum	De	Kruisweg	Damwâld.  

	 	12.00	uur	–	16.00	uur		Activiteiten	bij	
Haventje,	De	Falom

De Falom grenst aan het prachtige natuurgebied 
De Houtwiel en De Falomster Leijen. Het gebied 
kan wandelend, fietsend of met de praam ver-
kend worden. Maak kennis met de Schotse Hoog-
landers. Bij het haventje zijn diverse proeverijen 
en ondertussen genieten van optredens van pop-
koor Samar. Voor de kinderen zijn er ponyclinics, 
een waterbal op de Falomsterfeart en boven de 
vuurkorf kan smores gemaakt worden. Locatie:	
Haventje	De	Falom
 
	 	12.00	uur	–	18.00	uur	Stratenfestival	 

De	Westereen
Tussen 12.00 uur en 18.00 uur verandert het  
terrein rondom de Ferbiningstsjerke in een heus 
festivalterrein. Maar liefst 4 podia, optredens van 
onder andere Rockville, Bad-end, Marcel Smit, 
Carla de Bruine, Piter Wilkens en de Saxy Ladies. 
Toneel- en straatacts van o.a. jeugdcircus Saranti, 
dans en sport, workshops, een braderie en nog 
veel meer verrassingen vormen het decor van het 
stratenfestival in De Westereen. Locatie:	terrein	
rondom	Ferbiningstsjerke.
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	 	10.00	uur	–	16.00	uur		Feanwâlden/	 
Feanwâldsterwâl

Vanaf het station bij Feanwâlden rijdt een  
paardentram heen en weer naar boerderij  
De Omleiding. Hier kunt u op een leenfiets 
stappen en het gebied verkennen. Daarnaast 
kunt u op een praam stappen of met een kano 
het gebied verkennen. Bij De Omleiding kunnen 
de kinderen op de klimwand, het springkussen, 
boogschieten en kunnen er broodjes op het 
kampvuur worden geroosterd.
Locatie:	De	Omleiding,	Bûtefjild	24,	Feanwâlden	

	 13.00	–	16.00	Brûsplak,	Landgoed	 
	 Mariahoeve	Feanwâlden
Hoe krijgt het veenweidegebied in Noordoost-
Fryslân een duurzamer watersysteem? In het 
project Better Wetter wordt daar hard aan  
gewerkt. Door een ander waterbeheer zullen 
delen van het land te nat worden om er koeien 
te weiden. Voor die delen heeft de boer met de 
natte teelt een alternatief. Het gaat dus niet om 
een totale omschakeling van veehouderij naar 
het kweken van natte teelten. Maar wat voor 
natte teelten zijn er? En wat kan je daar vervol-
gens van maken? Locatie:	Landgoed	Mariahoeve,	
Bûtefjild	5,	Feanwâlden

		 	14.00	uur	–	16.00	uur		Wandel-	en	 
fietstochten	Noardburgum

Tussen 14.00 uur en 15.00 uur kan gestart wor-
den met een wandel of fietstocht vanaf MFC  
De Balstien in Noardburgum. De routes gaan 
langs het mooie gebied rondom de Sintrale As. 
Bij De Balstien staat een springkussen voor de 
kinderen en brassband Bernlef zal een klein 
concert geven om 16.15 uur. Daarnaast zijn het 
klompenmuseum en de Fierljeppolder op de 
Dr. Ypeylaan geopend en vrij toegankelijk voor 
bezichtiging en activiteiten. Deelname is gratis. 
Locatie:	start	–	en	eindlocatie:	MFC	 
De	Balstien,	Noardburgum.	

	 10.00	–	19.00	uur		Diverse	 
	 activiteiten	Sumar
Doe mee aan de historische wandeltocht, onder 
leiding van een gids, door de kern van Sumar, ga 
met de bus door het buitengebied van Sumar, 
bezoek korenmolen De Hoop en ga daar pan-
nenkoeken en poffertjes bakken. Kom naar de 
oldtimershow, kramen met oude ambachten op 
het dorpsplein en sluit gezellig af op het dorps-

plein met live muziek. Locaties:	
-		Historische	wandeltocht,	Knilles	Wytseswei:	
11.30	uur	en	14.30	uur;	
-		Busrit	met	gids	door	buitengebied,		Knilles	
Wytseswei	en	Joute	van	der	Meerwei,	11.30	uur,	
13.30	uur	en	15.30	uur,	Korenmolen	De	Hoop,		
Knilles	Wytseswei	5,	Sumar;
-		Pannenkoeken/	poffertjes	bakken,	 
12.00	uur	–	16.00	uur;	
-		Oldtimershow	bij	Korenmolen	De	Hoop,	Knilles	
Wytseswei	5,	Sumar,	11.00	–	16.00	uur;
-		Kramen	met	oude	ambachten	en	live	muziek	 
op	het	dorpsplein,	11.00	uur	–	16.00	uur.	

	 	13.00	uur	–	16.00	uur		Scénes	uit	de	 
voorstelling	Oera	Linda	bij	zonnepont	
Schalkediep

Een terugblik op het in juni en juli gehouden ie-
penloftspul Oera Linda met korte scenes, tijdens 
het wachten en tijdens de overtocht over het 
Prinses Margrietkanaal. Locatie:	Veerpont	 
Schalkediep,	Monnikenweg,	Suwâld.
 
	 	10.30	uur	–	16.00	uur		Activiteiten	 

bij	dorpstuin,	Maskelyn	en	tuin	 
Bennemastate	Hurdegaryp	

Tussen 10.30 en 16.00 kunt u op verschillende 
locaties in Hurdegaryp genieten…
-  De prachtige Vlaskamptuin achter Bennema- 

state is de hele dag te bewonderen;
-  In het Maskelyn is een expositie van amateur 

kunstenaars en zijn er werkstukken van de  
basisschoolleerlingen uit Hurdegaryp te  
bewonderen. Zelf kunt u ook creatief aan  
de slag onder leiding van een kunstenaar;

-  bij de dorpstuin, achter de volkstuintjes bij de 
Jintewarren is een open dag en vieren we het 
oogstfeest.
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Locaties:	
-			Tuinen	Bennemastate,	Rijksstraatweg	165;
-		MFC	It	Maskelyn,	Easteromwei	5a;	
-		Dorpstuin,	achter	de	volkstuintjes	bij	 
de	Jintewarren.

	 	10.00	uur	–	17.00	uur		Diverse	activiteiten	
bij	Om	de	Dobben

Een breed gedragen particulier initiatief voor de 
ontwikkeling en beleving van een bijzonder land-
schap. Een landschap met pingoruïnes, dobben, 
singels en houtwallen. Een plan waarbij educatie, 
toerisme en recreatie bij elkaar komen en elkaar 
aanvullen, dat is ‘Om de Dobben’.
Deze dag worden er natuurexcursies gegeven op 
en om het terrein van Om de Dobben en hangt er 
een overzicht van de gebiedsontwikkeling  
De Centrale As in de kapschuur.

Na 17.00 uur nog niet uitgewandeld en/ of  
gespeeld? Dan kunt u een lekker hapje eten in  
de brasserie en genieten van de natuur. 

Rolstoelvriendelijk: Er is een rolstoel beschikbaar 
voor de excursies. Zeker zijn van gebruik van de 
rolstoel? Neem dan even contact op met Om de 
Dobben/ Theun Pietersma op 0511-227800.
Locatie:	Langelaan	10,	Burgum.
 
	 	10.00	–	16.00	uur		Natuurexcursies	door	

It	Fryske	Gea	bij	de	Sippenfennen
Ga mee op zoek naar sporen van wilde dieren, 
geniet van de schoonheid van de natuur tijdens 
een prachtige wandeling. De gids van It Fryske 
Gea vertelt je met liefde meer over de natuur die 
voor je ogen verschijnt. In natuurgebied  

De Sippen-finnen groeit, o.a. de padderus, veld-
rus, de Spaanse ruiter, wilde gagel en galigaan.
Excursie start om 10.00 uur en 13.00 uur.
Locatie:	parkeerplaats	aan	de	Ottemaweg	bij	 
het	begin	van	het	Koekoekspaad.
 
	 	12.00	uur	–	16.00	uur	openstelling	 

boerderijen	
Door de ruilverkaveling van De Centrale As zijn 
een aantal boerderijen verhuisd. Een aantal van 
deze boerderijen stelt haar deuren open voor 
bezoekers.
-  Maatschap De Boer – Stinswei 5 Garyp  

12.00 – 16.00 uur; 
-  Hekstra – Tsjerkeloane 49 Walterswâld  

10.00 – 16.00 uur.

	 	14.00	uur	–	16.30	uur		Kruidenwandeling	 
Noardburgum

Aan iedereen die geïnteresseerd is in planten, 
kruiden en bomen, draagt Tjitske graag haar ken-
nis over. Ze neemt je tijdens een 2,5 uur durende 
wandeling mee op kruidenexcursie. Deelname  
is gratis, aanmelden via info@krudwiizer.nl. 
Locatie:	Parkeren	aan	Marijkepaed.	Tegenover	
Marijkepaed	59	is	de	ingang	van	Krûdwiizer.	
 
	 	13.00	–	17.00	uur		Waterbeheer	excursie	 

bij	natuurgebied	De	Putten/	De	Leijen
Wilt u onder leiding van een gids het gebied 
verkennen of liever zelf met een kaartje het 
gebied in? Wetterskip Fryslân organiseert diverse 
excursies bij natuurgebied De Putten/ De Leijen 
(Litsleijen). Belangstellenden kunnen zich  
melden op het parkeerterrein bij de tent van 
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Wetterskip Fryslân en genieten van een korte 
excursie van 1 uur en/ of een langere excursie 
van 1,5 uur – 2 uur. Startlocatie:	parkeerterrein	
Mienskerwei	Sumar.	

	 	19.30	uur		Natuur-	en	landschapsexcursie	 
door	Noardlike	Fryske	Wâlden

De Noardlike Fryske Wâlden neemt u mee op een 
natuur- en landschapsexcursie over een route 
van het Streekpad Noardlike Fryske Wâlden.  
Na een ontvangst ín de stal van maatschap 
Zeinstra, wandelen we in ongeveer een uur over 
het Terluinslaantje, Zomerweg, Dr. Ypeylaan en 
dan evt. nog een stukje Toutenburgbos o.l.v. een 
gids die vertelt over het coulisselandschap en het 
beheer daarvan. Startlocatie:	Rijksstraatweg	16,	
Noardburgum.
 

ZONDAG 22 SEPTEMBER 
	 	08.00	uur	–	11.00	uur		Workshop	natuur- 

fotografie	door	Marcel	van	Kammen
Marcel van Kammen, bekend en geroemd om zijn 
prachtige natuurfoto’s, neemt je mee op ‘expedi-
tie’. Tijdens een drie uur durende workshop leert 
Marcel je de kneepjes van het vak. 
Locatie:	Verzamelen	op	het	parkeerterrein	 
tussen	de	Oostersingel	en	Westersingel	in	 
Noardburgum. Maximaal 10 deelnemers,  
VOL = VOL! Opgeven kan via de mail bij Marcel: 
info@momentsofnature.nl.

	 	09.30	uur	–	10.30	uur		Bootcamp	bij	 
De	Zilveren	Maan	door	Optimum	PT	

Bootcamp is een outdoor training waarbij 
spieruithouding, spierkracht, rompstabiliteit, 
souplesse, coördinatie en balans aan bod komen. 
Kortom, een fantastische training in de buiten-
lucht waarin het hele lichaam wordt getraind. 
Locatie: De Zilveren Maan, Boppewei 2 De Wes-
tereen. Opgave vanaf 1 juli d.m.v. een email aan 
Baukje Veenstra: info@optimumpt.nl. 
Locatie:	De	Zilveren	Maan,	Boppewei	2,	 
De	Westereen.
 
	 	11.00	uur	–	14.00	uur		 

Weide	Sompe	Wâldrin						
Loopclub Burgum heeft drie mooie routes uitge-
zet in het buitengebied van de Sintrale As. Vanaf 
De Zilveren Maan in De Westereen loopt u zo de 
natuur in tijdens deze recreatieve loop. Er kunnen 
drie afstanden worden gelopen, namelijk 6, 10 en 
21 kilometer. 
Deelname is gratis, er kunnen maximaal 1000 
lopers meedoen. Geef je snel op via de website: 
www.weidesompewaldrin.nl 
Startlocatie:	De	Zilveren	Maan,	Boppewei	2	De	
Westereen.	Parkeren	kan	in	het	weiland	tegen-
over	De	Zilveren	Maan,	ingang	via	Djipswâl.	

	 	10.00	uur	–	17.00	uur		Diverse	activiteiten	
bij	Om	de	Dobben

Een breed gedragen particulier initiatief voor de 
ontwikkeling en beleving van een bijzonder land-
schap. Een landschap met pingoruïnes, dobben, 
singels en houtwallen. Een plan waarbij educatie, 
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toerisme en recreatie bij elkaar komen en elkaar 
aanvullen, dat is ‘Om de Dobben’.
Deze dag worden er natuurexcursies gegeven op 
en om het terrein van Om de Dobben en hangt er 
een overzicht van de gebiedsontwikkeling  
De Centrale As in de kapschuur.

Na 17.00 uur nog niet uitgewandeld en/ of  
gespeeld? Dan kunt u een lekker hapje eten in  
de brasserie en genieten van de natuur. 

Rolstoelvriendelijk: Er is een rolstoel beschikbaar 
voor de excursies. Zeker zijn van gebruik van de 
rolstoel? Neem dan even contact op met Om de 
Dobben/ Theun Pietersma op 0511-227800.
Locatie:	Langelaan	10,	Burgum.

	 	10.00	uur	–	11.00	uur		Natuurexcursie	 
natuurgebied	De	Putten	/	De	Leijen

Onder leiding van een gids kunt u het gebied 
verkennen. Verzamelen bij het gemaaltje aan de 
Mienskerwei te Eastermar. 

	 	10.00	–	16.00	uur		Natuurexcursies	door	
It	Fryske	Gea	bij	de	Sippenfennen

Ga mee op zoek naar sporen van wilde dieren, 
geniet van de schoonheid van de natuur tijdens 
een prachtige wandeling. De gids van It Fryske 
Gea vertelt je met liefde meer over de natuur die 
voor je ogen verschijnt. In natuurgebied  
De Sippen-finnen groeit, o.a. de padderus, veld-
rus, de Spaanse ruiter, wilde gagel en galigaan.
Excursie start om 10.00 uur en 13.00 uur.
Locatie:	parkeerplaats	aan	de	Ottemaweg	bij	 
het	begin	van	het	Koekoekspaad.

  13.00	uur	–	14.00	uur		Pilates/Yoga/
BoxingYoga	training

Al jaren geeft Optimum, naast krachttraining,  
Pilates en Yoga. Veel sporters vergeten dat behal-
ve kracht ook flexibiliteit, stabiliteit en mobiliteit 
getraind moeten worden om sterk en fit te wor-
den en te blijven. Door deze mobiliteitstraining 
wordt de flexibiliteit en lenigheid bevorderd.  
Dit verlaagt de kans op blessures, hypertonie  
(te veel spanning) in de spieren en verhoogt de 
souplesse. Opgave door middel van een mail-
tje naar Baukje Veenstra: info@optimumpt.nl. 
Deelname is gratis. Locatie:	De	Zilveren	Maan,	
Boppewei	2	De	Westereen.

	 	13.00	uur	–	16.00	uur		Sprintsurvival	 
Reset	Burgum

Op en rond het survivalterrein van Reset in  
Burgum, in het park en bij de fierljepaccommo-
datie is er een sprintsurvival. Ga jij de uitdaging 
met jezelf aan? 
Opgave via: info@bewegingscentrum-reset.nl  
o.v.v. sprintsurvival. Let op! Er kunnen maxi-
maal 150 personen meedoen! Verzamellocatie:	
parkeerterrein	bij	het	Maxima	Centrum	én	het	
parkeerterrein	bij	de	ijsbaan.	

	 	10.00	uur	–	17.00	uur		Natuurexcursie	in	 
De	Falom	door	Staatsbosbeheer	

Staatsbosbeheer neemt je mee op excursie door 
natuurgebied De Houtwiel, de boswachter zal je 
alles vertellen over dit prachtige gebied.
Start excursie: 10.30 – 12.00 en 14.00 – 15.30 uur.
Locatie:	parkeerhaven	bij	brug	De	Falom.
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De	volgende	dorpen	en	organisaties	willen	wij	graag	bedanken	voor	hun	medewerking:	
Damwâld,	De	Falom,	De	Westereen,	Feanwâlden/	Feanwâldsterwâl,	Noardburgum,	 
Burgum,	Hurdegaryp,	Sumar,	Suwâld,	gemeente	Tytsjerksteradiel,	gemeente	Dantuma-
diel,	Noardlike	Fryske	Wâlden,	Wetterskip	Fryslân,	It	Fryske	Gea,	Staatsbosbeheer,	 
De	Zilveren	maan	-	De	Westereen,	De	Omleiding,	Feanwâlden,	Lionsclub	‘de	Wâlden’,	 
Reset	-	Burgum,	Optimum	PT	-	De	Westereen,	Loopclub	Burgum,	Better	Wetter,	 
Fotografie	Marcel	van	Kammen,	Om	de	Dobben,	Gertie	Papenburg,	Bettie	Kooistra,	
Vogelwacht	Garyp,	Maatschap	de	Boer,	Fam.	P.	Hekstra,	Krûdwizer


