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Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel
Gytsjerk

Horeca en adressen 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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It Fryske Gea
tel: 0512 381448
www.fryskegea.nl
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: Groen
Lengte: 9,7 km

De route kan worden verlengd met een wandeling
naar de beroemde elfstedentegeltjesbrug en/of met
een verlenging naar de vogelkijkhut ’It Set’ (een overzet over water naar een natuurgebied van It Fryske
Gea). Iets verderop is de ‘Buismanskoai’ (een oude
eendenkooi).

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadhuisweg 7
9251 GH Burgum

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

Een wandeling over bestaande paden en wegen afwisselend door
een open weidelandschap, het dorp Gytsjerk en de beslotenheid
van het nationaal landschap ‘De Noardlike Fryske Wâlden’.

1 Kerk, Gytsjerk
Waarschijnlijk lag Gytsjerk vroeger westelijker. Dat blijkt uit de
kerk die aan de Canterlandseweg staat, een eind buiten het
huidige Gytsjerk. Deze kerk is in circa 1120 gebouwd en gewijd
aan bisschop Martinus. De kerk is deels van tufsteen en één van
de oudste gebouwen van Fryslân. Op de kerkzolder ‘woont’ een
kolonie vleermuizen van de soort Laatvlieger, één van de grootste
soorten in ons land.

Tegeltjesbrug
De Tegeltjesbrug bestaat uit ruim vierduizend tegeltjes waarop
foto’s van Elfstedenrijders staan afgebeeld. Alle foto’s samen
vormen - dankzij kleurgebruik en compositie - de beeltenis van
schaatsers. Het monument is ontworpen door Maree Blok en Bas
Lughthart en is een ware blikvanger; een bezoekje waard. Niet
alleen winnaars en wedstrijdrijders staan afgebeeld maar ook
duizenden tourrijders onder wie W.A. van Buren, de schuilnaam
van prins Willem-Alexander die in 1986 de tocht volbracht.
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It Set
In 2008 is deze cultuurhistorisch waardevolle overzet hersteld. ’It
Set’ vormt de toegang (maar niet zonder hulp van It Fryske Gea
te bedienen) tot de Ryptsjerksterpolder, zowel bij wandelaars
als bij schaatsers een geliefd natuurgebied. Tegenover ’It Set’
staat een vogelkijkhut/uitzichtpunt met een mooi uitzicht over
de Ryptsjerkerpolder, onderdeel van de Grutte Wielen, een
Natura 2000 natuurgebied. Er broeden veel rietvogels als de
roerdomp, blauwborst, en kleine karekiet. De bruine kiekendief
jaagt vaak boven de rietvelden en zomerpolders. Op het water
slapen ’s winters grote aantallen ganzen, die overdag grazen op
de omliggende weilanden. Iets verderop langs de Kooidyk ligt de
oude ‘Buismanskoai’, een oude eendekooi waar It Fryske Gea zo
nu en dan excursies organiseert.
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4 Rinia van Nautaweg 25
Dit moderne landhuis staat op de historische plek waar al in de
17e eeuw het fraaie landgoed Buitenrust stond. Het landgoed
werd afgebroken in de 19e eeuw.
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