Len g t e : 5 Km.

Na a m : Wallebosk.
Inhoud: Mooie wandeling in het Wallebosk.
St a rt: Bij de Notariskoepel achter het gemeentehuis.
Parkeren: Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis.
Tip. : Je kunt op elk willekeurig punt in de route starten.
Als je deze wandeling gaat lopen, is het de moeite waard om vooraf of na afloop de
site www.lanterfanten.nl te bezoeken om informatie te krijgen.

Deze wandelroute, die met paaltjes (witte koppen) is aangegeven start bij de
Notariskoepel die achter het gemeentehuis is gelegen.
Via de Freulesingel wordt het bosgebied ten zuiden van Beetsterzwaag bereikt.
De Freulesingel ontleent zijn naam aan de freule Lycklama a Nijeholt (18451902), bewoonster- en na de dood van haar vader, eigenaresse van het
Lycklamahus.
Deze singel was vanouds een ontsluitingsweg voor de zuidwaarts gelegen bouwen graslanden en de bossen.
Het aan weerszijden liggende complex van Talant, eerder ´t Hooghout genaamd,
is een instelling voor geestelijk gehandicapten, werd in 1971-72 gebouwd.
Aan het einde van de Freulesingel gaan we linksaf “de Walle” in. De Walle is
het oostelijke gedeelte van een zeer oude waterkering die al zo’n duizend jaar
geleden aangelegd is ter beveiliging tegen hoge waterstanden van het
Koningsdiep, meestal Ald Djip genoemd.
Vervolgens slaat U rechtsaf, het bosgebied in.
Even verder naar het oosten sluit deze dijk (waterkering) aan op de hoger
gelegen gronden. Het bos achter De Walle, het Wallebosk, is voor een groot
gedeelte al in de eerste helft van de vorige eeuw, meestal op schrale
landbouwgronden, aangeplant.
Eerder stonden aan het einde van de Molksingel (Melkerssingel) twee zeer grote
en dikke beuken, die daar waarschijnlijk al stonden voordat de Wallebosk werd
aangelegd. Het vermoeden was dat die beuken toen bij de bosaanleg zijn
gespaard. De “witte” route al volgend komen we uit bij de boordrand van de
Mersken, het open beekdal van het Ald Djip. Voorheen waren deze vochtige,
weinig bemeste graslanden, rijk aan plantensoorten. Het pad waar U nu loopt
vormt een verbinding met de Koefenne en de Zandlaan, door sommigen ook wel
het Skjer genoemd.
Via het laatste pad voor de Zandlaan buigt de route naar het noorden af (linksaf) en loopt u het bosgebied weer in. Aan het einde van dit bospad gaat U linksaf
en volgt U de route zoals aangegeven.

Op een “driesprong” houdt U links aan en na een paar honderd meter gaat U
rechts af en komt U bij een vennetje dat U rechtdoorgaand middels een lange
vlonder kunt oversteken. Dit vennetje is in 2010 aangelegd en biedt t.z.t. aan
kikkers, salamanders en andere waterdieren een geschikte biotoop.
Nadat U bent overgestoken vervolgd U de route en komt U weer aan op De
Walle. Hier gaat U rechtsaf en gaat U na ong. 200 m linksaf de Zandlaan op.
De Zandlaan is een vervanger van de eerder meer oostelijk liggende oude
herenweg (Ald Hearrewei).
Deze benaming werd vroeger gebruikt voor wegen van meer dan lokaal belang.
Ten zuiden van het Ald Djip heet het hierop aansluitende gedeelte van deze
vroeger zeer belangrijke noord-zuid verbinding Ald Hearrewei. (De Friese
benaming voor oude herenweg).
Na enkele honderden meters gaat U linksaf richting de bebouwde kom van
Beetsterzwaag weer in en komt U op het Merkelan. De weg rechtdoorgaand
vervolgend komt U wederom bij de Freulesingel waar U rechts af gaat richting
startpunt bij de Notariskoepel.
Een prettige wandeling en als u toch in Beetsterzwaag bent, de prachtige
hoofdstraat zou ik zeker ook even meepikken.

