
De Oersetters: 
de leukste pontjesfietstocht van 

Zuidwest-Friesland!

Route informatie en leuk 
om te bezoeken 

Het startpunt • van de route is bij ‘Kootje 
bij de Brug‘ te Wolsum. Kootje bij de Brug is 
een prachtige theetuin met ook mogelijkheden 
voor lunch, een kop koffie met hun vermaarde 
appelgebak of boerenijs.  
 
Gps Info: Wolsumerketting 5, 8774 PK. 
U kunt ‘langsparkeren’ aan beide zijden van de 
toegangsweg. De tocht is >45 kilometer en in 
één of twee dagdelen te doen. 
TIP!: Geniet de tocht met de klok mee.
De Oersetters volgt de volgende 
fietsknooppunten: 
12, 14, 15, 16, (6, zie route informatie ) 
33, 34, 23, 18, 17, 4, (6, zie route informatie) 
2, 7, 3, 1, 5, 6, 8, 24, 13  
 
U start vanaf Kootje bij de Brug en gaat richting 
Blauwhuis (knooppunt 12). In Blauwhuis staat de 
Vituskerk van Bouwmeester P. Cuypers (Centraal 
Station Amsterdam). Even een kijkje nemen? In 
Greonterp (spreek uit ‘Grunterp’) kunt u ‘Huize 
het Gras‘ bekijken waar Gerard van ‘t Reve 
heeft gewoond. De naastgelegen klokkenstoel 
is ook zeker een bezoekje waard. U vervolgt 
uw route richting Nijhuizum waarbij u onder de 
spoorbaan door gaat. Vanaf knooppunt 15 fietst 
u langs de Oudegaaster Brekken en geniet van 
het magnifieke uitzicht over het water. U komt 
in Nijhuizum (knooppunt 16). Hier kunt u ook 
besluiten om een kort uitstapje te maken naar 
Knooppunt 6 voor een bezoek aan IJsboerderij 
‘Margje24’ voor een boerenijsje of een heerlijke 
milkshake. 

In Nijhuizum fietst u richting het fiets- voetveer 
van de Fam. Renema, die u graag naar de 
andere kant van ‘de Grons’ overzet. Geniet 
van uw vaartocht met de pont, een fantastisch 

moment! U vervolgt uw tocht richting Gaastmeer 
(knooppunten 33 en 34). Bij d’Ald Herberch’ in 
Gaastmeer kunt u even verpozen en genieten op 
het terras aan het water.  
 
Vanuit Gaastmeer 
vertrekt u richting de 
fiets-voetveer.  
De pontbaas ‘set’ u graag 
‘oer’. Aan de overkant 
gekomen vervolgt u 
uw route richting het 
Heidenskip. 
  
In Workum, vlak voor 
knooppunt 17, aan 
de Beginne 9-11 is 
‘Pottebakkerij Kunst’ gevestigd. FryslânSúdwest 
heeft geregeld dat atelier-bezichtiging mogelijk 
is bij aankoop van een aandenken in Workumer 
aardewerk. Even uitrusten voor een overheerlijke 
lunch of koffie met gebak bij ‘It Pottebakkershûs’ 
t/o de Waag? Geniet daar ook van de permanente 
expositie over het Pottenbakken. Of misschien 
wilde u al langer een bezoek brengen aan het 
Jopie Huisman museum, of museum Warkums 
Erfskip? (in de Waag). 
 
Na uw bezoek aan Workum vertrekt u richting 
Allingawier en Exmorra (Knooppunt 3). Zet in 
Allingawier bij museumboerderij ‘de Izeren Ko’ 
de tijd meer dan honderd jaar terug en ervaar 
het boerenleven van weleer. In Exmorra kunt 
u genieten van het ambacht glasbazen bij ‘het 
Quakeltje’. 

U vervolgt uw tocht richting de Hanzestad 
Bolsward waar het Gysbert Japicxhûs en het 
Titus Brandsma museum op uw bezoek wachten. 
Aan de Sneekerstraat laat Aart van der Linden u 
kennis maken met het brouwproces van zijn Friese 
bieren. Ook kunt u daar een glas bier proberen!  
 

U fietst vervolgens richting knooppunt 8, 24 en 
13. naar het startpunt van uw route. 
Verwen uzelf als beloning na uw fietstocht met 
een heerlijke coupe boerenijs van Kootje bij de 
Brug: een ’must do’!

Deze tocht heeft de prijsvraag, die uitgeschreven 
is door de vereniging ‘Vrienden van de Voetveren’ 
i.s.m. ANWB, gewonnen als de mooiste 
pontjesroute van Nederland.

Deze folder is mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage van: 
Stichting Vrienden van Gaastmeer
Stichting Lytse Marren
St. Odulpuspad

1. Novice 2. Lux Aeterna 3. Via

4. Promontorium 5. Bellum 6. Moenia Perlae

7. Refugium 8. Tumulus 9. Inundatus

10. Aether 11. Vitus 12. Refter

13. Campanarium 14. Viridarium 15. Presbyter

wandelen     |     St. Odulphus     |     landschap     |    Friesland stilte      |    kerken  |    geschiedenis    |  cultuur    |    kloosterleven 

St.Odulphuspad
Wandel in de voetsporen van de heilige Sint Odulphus 

en ontdek al het moois van Zuidwest-Friesland!

Ruim 260 kilometer 

15 trajecten

Wandelen met je smartphone
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De Oersetters
Een prachtige pontjestocht in Súdwest-Fryslân
De tocht is 45 kilometer. Het startpunt       van de 
route is Gaastmeer.  
Tip! : Geniet de tocht met de klok mee.
Een prachtige �etstocht  in Súdwest-Fryslân
De tocht is 45 kilometer en is dus in één of 
twee dagen te doen. In principe kunt u overal 
de tocht starten. U volgt de bordjes met 
nummers van het �etsroutenetwerk 
Súdwest-Fryslan.  U heeft dus geen Gps nodig! 
Gewoon genieten van de 'oorspronkelijkheid' 
in het Friese Land. 

Meer informatie op 
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html

Aan de Oersetters�etsroute:
Fiets -voetveer
- Gaastermeer
- Nijhuizen

Horeca en ontspanning:
- Herberg 'Yn 'e Ielaak' Gaastmeer (Knooppunt 34)
- Diverse Horeca Workum en Bolsward (Knooppunt 17 en 5)
- De 'Izeren Ko' Allingawier (Knooppunt 3)
- Kootje bij de Brug  Wolsum (Tussen knooppunt 12 en 13)
- IJsboerderij Margje 24 Nijhuizum (Uitstapje naar knooppunt 6)

Musea: 
- Jopie Huisman Museum (Workum)
- Museumboerderij 'De Izeren Ko' (Allingawier)
- Grutterswinkel en Schooltje (Exmorra)
- Brouwerij 'Us Heit' (Bolsward)

Oplaadpunten langs de route:
zie: www.fryslansudwest.nl/oplaadpunten.html

Meer informatie op 
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html
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De Oersetters  
Een prachtige pontjesfietstocht in  
Zuidwest-Friesland. 
De naam ´De Oersetters´ verwijst naar twee 
voet- en fietsveren die in deze fietsroute door 
het Friese Merengebied zijn opgenomen. Deze 
pontjes geven de tocht een bijzondere dimensie. 
Het ene moment fietst u door het afwisselende 
waterrijke landschap of de weidse weilanden van 
van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland, 
het andere moment passeert u een dorp of een 
historische Friese stad. ´De Oersetters´ is een 
échte beleeftocht.  
Meer informatie op: 
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html

Aan de Oersettersfietsroute: 
Fiets- voetveren: 
In Gaastmeer ‘it Oerset’ over de Yntemasleat  
In Nijhuizum met ‘Droech oer de feart’ over de Grons 
Openingstijden ponten: 
www.fryslansudwest.nl/oersetters.html 
 
Horeca en ontspanning ( • = knooppunt) 
-  Kootje bij de Brug Wolsum Startpunt tocht (• 12 en 13)
-  d’ Ald Herberch Gaastmeer ( • 34)
-  it Potterbakkerhûs t/o de Waag Workum ( •  17)
-  IJsboerderij ‘Margje 24’ Nijhuizum (uitstapje  •  6 )

Oplaadpunten zie: 
www.fryslansudwest.nl/oplaadpunten.html 
 
Musea en Kunst 
-  Museum Warkums Erfskip (in de Waag) Workum  

(voor  •  17)
-  Pottebakkerij Kunst (Beginne 9-11) Workum (voor  •  17)
-  ‘it Potterbakkerhûs’ t/o de Waag Merk 18 Workum ( •  17)
-  Jopie Huisman Museum Workum ( •  17)
-  Museum Boerderij ‘de Izeren Ko’ Allingawier ( •  3)
-  Glasblazerij ‘het Quakeltje’ Exmorra (na  •  3)
-  Gysbert Japicxhûs Bolsward (na  •  5)
-  Titus Brandsma Museum Bolsward (na  •  5)
-  Brouwerij ‘Us Heit’ rondleidingen Bolsward ( •  5 en 8) 

Gaastmeer ,oer de Yntemasleat
,
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