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U bent hier: Home » Wandelroutes » Wandelen in Friesland » Lâns de Leijen (17km) Frl Opeinde
Hier zoeken...
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Vanuit het Friese Opeinde maakt u in circa 5 uren een afwisselende tocht rondom ‘De Leijen’, een van de vele meren
die Friesland rijk is. Soms letterlijk langs de vaak fraai begroeide oevers van het meer, doorkruist u uitgestrekte en
soms moerassige vogelbroedgebieden en enkele pittoreske dorpjes met piepkleine haventjes. Ooit drooggelegd ten
behoeve van de welstand van boer en economie kreeg ook de omgeving van de Leijen zijn water en oude gezicht
weer terug, en krijgen flora en fauna weer volop nieuwe kansen.

TIJDSCHRIFT VOOR WANDELAARS

Start-/eindpunt Opeinde is per OV bereikbaar. Alternatieve startpunten zijn Oostermeer en Rottevalle. Naast
een beschreven versie is er ook een <b>GPS-</b>route beschikbaar. Je hond mag dit keer even niet mee op
pad

start- en eindpuntGolden Wok Paleis
Kommisjewei 123
9218 PE Opeinde (Frl)
N53 08.097 E6 03.335
OV: bus Drachten-Leeuwarden; halte ‘Kanaalsloane’ nabij
start-/eindpunt

Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere
wandelaar. Ontvang Wandelmagazine 4 keer per jaar thuis
voor € 17,95 (i.p.v. € 31,99)!

Alternatieve startpunten:

Ja, ik wil graag 4x per jaar wandelinspiratie

Herberg De Parel, Eastermar (Oostermeer)</i>: wandel in
oostelijke richting het dorp uit en volg verder routepunt 3
vanaf ‘…koers rechtdoor het fietspad op. Direct na de
eerste boerderij aan uw rechterhand…’
Rottefâlle (Rottevalle): vanaf de haven onder punt 4
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Lâns de Leijen

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld
Draag stevige waterdichte schoenen
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Onderweg komt u horeca tegen (Eastermar, De Leijen, Rottevalle)
Neem voldoende proviand, uw camera en verrekijker mee
Honden zijn <u>alleen aangelijnd</u> welkom op deze tocht
Respecteer de natuur
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1 Vanuit het Wok restaurant steekt u schuin naar rechts de weg over (let op!) en volgt ‘Leijensloane’ langs het
‘Opeinder Kanaal’. In de bocht na het viaduct gaat u naar rechts en vervolgt Lijensloane. Het weggetje gaat over in
schelpenfietspad ‘Lijenspaad’.
<i>Het Opeinder Kanaal vormt de vaarverbinding tussen De Leijen en andere Friese wateren als Smalle- en Wijde
Ee. Aan het eind van het Kanaal buigt het fietspad naar links en heeft u een fraai uitzicht over De Lijen.</i>
Blijf het langs de begroeide oever slingerende Lijenspaad volgen.

2 Ga direct na het bruggetje op het asfaltweggetje aangekomen naar rechts en volg verder weer het
schelpenfietspad langs de dijk.
Let op! Klim circa 150m na de eerstvolgende linkse bocht rechtsaf de dijk op. Neem de loopbrug, koers rechtdoor en
blijf het bochtig dijkje langs het meer volgen.

:

Dijkjes werden ooit aangelegd om de hooilanden rond het meer droog te houden. SBB gaf deze natte hooilanden
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terug aan de natuur, verlegde hier en daar een dijk en verhoogde de waterstand. Zo dienen de hooilanden nu weer
alleen als (beschermd) broedgebied voor de vogels. Bijzondere vogels als bosruiter en grote zilverreiger zijn
inmiddels terug.
U passeert een gemaaltje met uitkijkplateau. Nog geen 100m verder gaat u rechtsaf nog een voetbrug over, slaat op
het grasdijkje rechtsaf en blijft ook dit dijkje nog zo’n 600m volgen. Nog steeds ligt het meer aan uw rechterhand.
Direct na graslandje met gaashek (aan uw linkerhand) negeert u het graspad links; koerst dus rechtdoor. Hou na
ruim 200m op de Y-splitsing links aan en loop een rechts rondje graspad met de blik op De Leijen.
Weer terug op dezelfde Y-splitsing loopt u die ruim 200m terug en slaat voor dat graslandje met gaashek op de
grasweg rechtsaf. Blijf bij parkeerplaatsje met slagboom het graspad volgen tot op oorspronkelijk riviertje de ‘Lits’.
Dit oorspronkelijke riviertje vormt de vaarverbinding tussen Rottevalle, De Leijen, Eastermar en het Bergumermeer.
Volg hier het paadje naar links en wandel door tot op de verharde weg met fietspad. Sla rechtsaf, steek de brug over
en draai met het fietspad mee naar links de verkeersweg over (let op!).

3 Aan de overkant gaat u meteen linksaf de klinkerweg ‘Teije Tolstraat’ op. Loop door tot de T-splitsing aan
het eind van de straat, sla rechtsaf en volg de Elte Martens Beimastrjitte door het centrum.
Pauzetip:</b> <i>U bent in het pittoreske van oorsprong veendorp Eastermar met haar kleine haven, het dorpsplein
met Herberg De Parel en fraaie beeld van de ‘Broekophâlder’.
De Broekophâlder… Frieser kan het niet. Bretels kom je ook hier nauwelijks meer tegen. Ook al kan men ze
vandaag de dag best betalen, de broekriem heeft ze grotendeels verdrongen. De Broekophâlder daarentegen is
nooit zover gekomen. Staande op zijn sokkel aan ’t Breed, houdt hij nog steeds zijn broek met beide handen vast.
Dag na dag. Jaar in jaar uit. Een symbool van de armoede uit de tijd van vervening.
Blijf de de Elte hartens Beimastrjitte tot het einde volgen en koers rechtdoor het fietspad op. Direct na de eerste
boerderij aan uw rechterhand steekt u naar rechts de verkeersweg over en koerst rechtdoor het zandpad ‘Mâlewei’
op. Pad gaat over in schelpenpaadje.
Blijf op driesprong na klaphekjes ‘zandweg’ Mâlewei volgen, richting Rottevalle.
Volg na 300 meter even het bord ‘Uitkijkpunt’ naar rechts en geniet van het fraaie uitzicht over moeras en meer. Ook
hier vindt u interessante informatie van Staats Bosbeheer. Grote kans ook dat u bijzondere vogels in de kijker vangt.
Keer erna terug naar dit punt.
Blijf het slingerende zand/graspad volgen tot de verharde weg. Sla rechtsaf en blijf deze ‘Bildweg’ volgen, ook al gaat
hij even over in fietspad.
Pauzetip: Bij paddestoel 20258 vindt u na een paar honderd meter rechts zwemgelegenheid en horeca (Paviljoen De
Leijen). Zeker wanneer hun bord hier aan de weg staat zijn ze open. Keer terug naar dit punt.
Koers op de driesprong rechtdoor (blijft Bildwei).

4 Direct na het bord Rottevalle (Rottefâlle) neemt u het eerste straatje rechts (Havenwei). Draai voor het
water (haven) mee naar links en neem in het dorp de eerste weg rechts, richting Opeinde.
De bank uit 1943 bij de haven is een herinnering aan het feit dat dit dorp, dat in drie gemeenten lag, toen in
Smallingerland kwam te liggen. De gemeentegrenzen liepen soms dwars door huizen heen. Men sliep in een enkel
geval met de voeten in de ene gemeente en met zijn hoofd in een andere. Een heel bijzonder situatie waar in 1943
een eind aan kwam. Deze indeling had ook al eens plaats gevonden in de Napoleontische tijd maar werd rond 1815
weer opgeheven.
Volg op driesprong bij kinderboerderij bord ‘Opeinde ‘ naar rechts (Efterwei). Draai vervolgens met deze asfaltweg
mee naar links (Rydwei) en kies halverwege het rechte traject voor u de steenslagweg naar rechts (De Bosk).
Steenslag gaat over in zandweg, loop hem helemaal uit.
Op de T-splitsing aan einde De Bosk gaat u naar links en volgt de ‘Swartfean’.Ga op de T-splitsing voor de snelweg
rechtsaf en volg deze ‘Leidyk’ tot aan het water; het Opeinder Kanaal. Draai met de weg mee onder het viaduct door
en volg het water tot aan de brug in Opeinde. Steek naar rechts de brug over en u ziet links van de weg het Golden
Wok Paleis; eindpunt van deze route.
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Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…
Verzenden
De tocht werd met zorg samengesteld. Mocht u echter toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken,
dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het
landschap. Ook de wandelaars na u zullen u hier dankbaar voor zijn. Uiteraard volgt u deze route op eigen risico.

NIEUW VERSCHENEN
Lâns De Leijen, juli 2005. Auteur Dave Bekkema
Dit zijn de 4 mooiste wandelroutes in de Peel
Gecontroleerd en herzien in juni 2016 en januari 2017.
Met dank aan controleur Linda Redder.
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