
Lekker uitwaaien op de fiets deze 
zomer en onderweg genieten van het 
landschap, de natuur en het heerlijke 
lokale, duurzame voedsel van onze Friese 
voedselproducenten? De verschillende 
Lekker Dichtbij Streekzomer fietsroutes 
(van 30 tot 80 kilometer) brengen je 
langs bloeiende bermen van blauwe 
bessen naar romig ijs en van pittige kaas 
naar versgebakken brood en net-van-het-
land-groenten. Smakelijk fietsen! 

Kijk voor meer informatie op 
eetbaarfryslan.frl/streekzomer.
Hier kan je ook de route downloaden.

Lekker dichtbij 
Streekzomer 
Fietsroutes!
Rondje Leeuwarden - Burgum
46 km

Bio bij Jansen
Verlengde Schrans 14, 8932 NN 

Leeuwarden 

Jouw Dagelijkse Kost
Nieuwe Oosterstraat 1c, 8911 KM 

Leeuwarden

Doarpstún Snakkerburen
Oan ‘e Dyk 56, 9083 AB 

Snakkerburen 

Oer de Wiel
Bûtefjild 3, 9269 TV 

Feanwâlden

It Griene Libben
Dokter Ypeylaan 10, 9257 MR 

Noardburgum

Kwekerij Simmerfruit
Zomerweg 94, 9257 MG

Noardburgum

Sparkberry
Kloosterlaan 63A, 9251 ME

Burgum

Brasserie Om de dobben
Langelaan 10, 9251 MC

Burgum

Deze route gaat langs:

Stuur ons een kaartje!
Geniet je van jouw fietstocht? Van jouw 
bezoekje aan de deelnemers? Van het 
heerlijke voedsel? We horen het graag. 
Fijn als je er een mooie foto van maakt 
en ons een foto-ansichtkaartje stuurt. 
Onder de inzendingen verloten we een 
leuke en vooral lekkere prijs.
 
Je kunt jouw foto insturen via: 
eetbaarfryslan.frl/streekzomer.

http://eetbaarfryslan.frl/streekzomer
http://eetbaarfryslan.frl/streekzomer


3. Doarpstún Snakkerburen
Oan ‘e Dyk 56, 9083 AB 
Snakkerburen

8. Brasserie Om de dobben
Langelaan 10, 9251 MC 
Burgum

Brasserie Om de dobben bevindt zich in 
het bijzondere coulisselandschap van 
natuurgebied de Hurdegarypsterwarren 
dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal 
Landschap de Noardlike Fryske Wâlden. Je 
kunt hier wandelen langs historische pingo’s 
en terecht in het restaurant of op het terras. 
Wil je reserveren? Dat kan via 0511-227800/ 
06-28362538 of info@omdedobben.nl.

En weer terug naar het startpunt Bio bij 
Jansen.

5. It Griene Libben
Dokter Ypeylaan 10, 9257 MR 
Noardburgum

It Griene Libben is een kleinschalige 
biologische groentekwekerij. De tuin is 
openbaar toegankelijk en meestal is de 
beheerder van dinsdag t/m vrijdag van 7.00-
16.00 uur op de tuin te vinden. Je kunt je 

abonneren op een wekelijks groentepakket. 
Ook is de groente te koop bij Bio bij 

Jansen, Jouw Dagelijkse Kost, 
De Streekboer en Bioweb (zie  

www.eetbaarfryslan.frl).

4. Oer de Wiel
Bûtefjild 3, 9269 TV 
Feanwâlden

In natuurgebied Oer de Wiel in It Bûtefjild, 
tussen Feanwâlden en Mûnein, graast de 
kudde Herefordkoeien van de familie de Jong. 
De koeien lopen het hele jaar, 
afgezien van een korte 
winterperiode, in het 
natuurgebied. 

De Hereford is 
een bijzondere 
koe. De koe 
heeft een witte 
kop en een 
rode romp. 
De vacht van 
de koe is vrij 
dik en ook het 
vlees van de 
Hereford is bij de 
kenners beroemd. 
Het is te koop in de boerderijwinkel.

Openingstijden: vrijdag van 10.00 – 17.00 uur.

7. Sparkberry
Kloosterlaan 63A, 9251 ME 
Burgum

Hier worden blauwe bessen geteeld maar ook 
heerlijke zomerframbozen, aalbessen, kersen, 
aardbeien, pruimen en rode kruisbessen. De 
kersverse vruchten zijn te koop in de winkel. 

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 
17.30 uur. De blauwe bessenoogst start rond 1 juli 
en loopt door tot september.

6. Kwekerij Simmerfruit
Zomerweg 94, 9257 MG 
Noardburgum

De kwekerij teelt aardbeien en 
bessen. In het seizoen kun je ze 
kopen bij het kraampje en de 
bessen kun je ook zelf plukken. 
Waarbij je kunt kiezen uit rode, 
witte, roze bessen, zwarte 
bessen, rode, groene en 
zwarte kruisbessen, blauwe 
bessen, Japanse wijnbes 
en bramen.
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Lekker dichtbij 
Streekzomer Fietsroutes!

Bio bij Jansen is een biologische supermarkt. De nadruk ligt op vers, wat dan ook 
dagelijks geleverd wordt en waar mogelijk uit de regio. Zo komt er groente van 
“It Griene Libben” uit Noordbergum, eieren van Boer Bart en kaas van  
De Kompenije uit de Drachtster compagnie.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 – 18.00 uur en zaterdag 
van 8.30 – 17.30 uur.

1. Bio bij Jansen
Verlengde Schrans 14, 8932 NN 
Leeuwarden

Corona: de genoemde openingstijden zijn 
actueel in juni maar kunnen veranderen 

ten gevolge van wijzigende corona-
maatregelen. 

Blijf de richtlijnen van het 
kabinet en het RIVM opvolgen 
evenals de coronahuisregels 
van de genoemde bedrijven en 
musea.

De Doarpstún Snakkerbuorren is een 
gemeenschappelijke biologische moestuin, 
bloementuin, beleeftuin, pluktuin en 
theatertuin. Momenteel werken er zo’n 
70 vrijwilligers in de tuin en winkel, waar 
producten van de tuin verkocht worden. Van 
de opbrengst wordt de tuin onderhouden en 
zaad en plantgoed gekocht. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 – 
16.00 uur, vrijdag van 09.30 – 16.30 uur, zaterdag van 
13.30 – 16.30 uur en zondag van 13.30 – 16.30 uur.  
Zie Facebook voor de actuele openingstijden.

Weidevogels en vlinders
In het gebied Lekkum-Miedum helpen boeren 
de weidevogels door natuur-inclusief te boeren. 
Ze zetten stukken land onder water en maaien 
pas in juni waardoor de weidevogels makkelijker 
voedsel kunnen vinden en de jongen groot zijn 
voordat er gemaaid wordt. Zo is de melk van deze 
boeren niet alleen goed voor jou maar ook voor 
de weidevogels. Al fietsend over de Canterlandse 
weg richting Gytsjerk kom je langs de eerste 
vlinderbermen van Friesland. Door een speciaal 
maaibeheer is in deze bermen volop voedsel 
aanwezig voor rupsen en vlinders en kunnen ze 
zich er goed voortplanten.

Elfsteden tegeltjesbrug
De brug in de Canterlandse weg is één van de 
bekendste bruggen in Friesland. De Elfsteden 
tegeltjesbrug bestaat uit ruim vierduizend 
tegeltjes met foto’s van Elfstedentochtrijders. 
Alle tegeltjes samen vormen de beeltenis van 
schaatsers.

Schierstins, Feanwâlden
Fietsend door het dorp Feanwâlden kom je aan 
jouw linkerhand langs de Schierstins. Deze stins 
is een woontoren van dikke bakstenen en rond 
1300 gebouwd. Voorname families zochten 
in de toren een veilig heenkomen in tijden van 
gevaar. De toegangsdeur bevindt zich daarom 
hoog boven de grond. Het woord stins is 
afkomstig van ‘steenhuis’.

Scherjon’s Klompenmuseum
Naast It Griene Libben ligt een hedendaags 
educatief museum over het ontstaan, gebruik 
en fabricage van klompen. Ook is er een grote 
collectie Nederlandse en buitenlandse klompen 
aanwezig. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 –  
18:00 uur en zaterdag 08:30 – 12:00 uur (0511-
4723364, scherjons-klompen@wxs.nl). Voor fietsers 
en wandelaars is er een zelfbedieningsterras.

Fierljepmuseum
Op hetzelfde terrein als It Griene 
Libben is het Fierljepmuseum 

gevestigd. Hier kom je alles 
te weten over het ontstaan, de 

ontwikkeling en de toekomst van 
deze Friese sport. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8:00 – 
18:00 uur en zaterdag van 9:00 – 12:00 uur (0511-
472336, www.fierljeppolder.com).

Nationaal Landschap Noardlike Fryske 
Wâlden
Een groot deel van deze fietsroute loopt door het 
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. 
Kenmerkend voor dit prachtige gebied zijn het 
coulisselandschap met duizenden kilometers 
elzensingels en boomwallen, de vele plant- en 
diersoorten en de historische pingoruïnes. Deze 
ronde meertjes worden in het Fries dobben 
genoemd en zijn ontstaan aan het einde van de 
laatste ijstijd ongeveer 13.000 jaar geleden toen 
het ijs begon te smelten.

Print en/of download de route via 
eetbaarfryslan.frl/streekzomer

2. Jouw Dagelijkse Kost
Nieuwe Oosterstraat 1c, 8911 KM
Leeuwarden

Jouw Dagelijkse kost is een nieuwe winkel in 
de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden. Deze 
winkel verkoopt een breed assortiment aan 
lokale producten. Van aardappelen tot bier. 
En van honing tot zeep. Allemaal duurzaam 
gemaakt. Naast de houdbare producten koop 
je er ook brood, zuivel en vlees en natuurlijk de 
verse groenten en fruit van het seizoen.

Openingstijden: maandag van 13.00 – 18.00 
uur, dinsdag t/m vrijdag van 11.00 – 18.00 uur 
(donderdag tot 19.00 uur) en zaterdag van  

11.00 – 17.00 uur.

http://www.fierljeppolder.com
http://eetbaarfryslan.frl/streekzomer
http://eetbaarfryslan.frl/streekzomer


Wist je dat op de fiets vakantie vieren in eigen land en kopen van lokaal duurzaam 
voedsel een positief effect hebben op jouw ecologische voetafdruk? 

Wil je ook weten hoe groot jouw voetafdruk is en wat je kunt doen om jouw voetafdruk 
te verkleinen? 

Ga naar friesevoetafdruk.nl.

Goed bezig!
Je hebt 46 kilometer gefietst! 

Een initiatief van:

https://www.friesevoetafdruk.nl



