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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

 

 

-- Een afwisselende route, bos, heide, landelijk en langs Eco-kathedraal in Mildam 

Deel 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

ZIE TRAJECTKAART: Ga vanaf de P RA en steek de verharde weg over en ga LA op het 

fietspad. Ga RA op het onverharde pad langs de afrastering. Pad gaat met scherpe bocht 

naar links terug naar Fietspad. Ga hier RA . Ga volgende onverhard pad RA. 

 

 

Afstand  : 17 km ( 12 km + 5 km) 
Provincie  : Friesland 
Plaats  : Katlijk 
Vertrekpunt : P Fryske Gae  
   : Ketliker Skar  
   : Schotelandseweg 26 

: 8455 JG Katlijk 
    

Bijzonderheden : Eco-Kathedraal Mildam 
   : Bos, Heide 

: Uitkijktoren 
: Tsjongervallei 

  
Versie   :  Februari 2021 
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2. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Ga RA in de bocht en dan LA met de bocht mee. 

Ga RD bij volgende splitsing.  Aan het einde op 

de T splitsing LA. Bij de volgende splitsing RA 

en gelijk LA (is eigenlijk RD). In de bocht met 

een pad naar rechts, gaat u LA dit is een klein 

paadje. Volgende bocht RA aanhouden en RD 

door het hek en RD het weiland oversteken tot 

het volgende hek. 

 

 

3. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Weg oversteken en RD 

aanhouden opnieuw pad over 

het weiland  Deze gaat met 

een bocht naar rechts en 

komt uit bij een afsluitbalk en 

dan op de verharde weg. Ga 

hier LA en eerste onverhard 

pad RA. 

Eerste pad LA. 

 

4. 
ZIE TRAJECTKAART: 

 Op de kruising RD. Pad gaat met bocht naar rechts. 

Eerst afslag LA. Pad gaat met bocht naar rechts  Einde 

pad op de T splitsing LA langs bosrand, rechts is het 

weiland 

Dit pad gaat met bocht naar links en weer naar rechts. 

Ga gelijk hierna eerste pad LA. Pad gaat met bocht 

naar rechts weer langs de bosrand langs het weiland.  

Aan einde LA.   

Einde van dit paadje LA en dan gelijk schuin RA u 

loopt achter de ijsbaan van Mildam langs, deze is links 

van u.(in de cirkel) 
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5.  
Zie trajectkaart:  

Dit paadje gaat met bocht naar rechts langs een 
slootje deze is links van u. U kunt na ong 200 
mtr LA over een stenen vlonderbrug  over het 
slootje. (zie opmerking onderstaand)  U komt nu in 
de tuin van Le Roy – Ecokathedraal - .  Dwaal 
hier lekker rond en ga terug over de stenen 
vlonderbrug.  Ga LA het paadje vervolgen, hier 
staat nog een infobord over deze bijzondere 
tuin. Einde pad LA en daarna RA op de verharde 
weg.  
 
Deze uitlopen en op de T LA, op de kruising RA 
en gelijk RA onverhard pad. 
 

Als de stenen brug naar de Ecokathedraal onder water staat moet u omlopen. Ga dan RD 

op het pad, einde pad LA en dan LA op de verharde weg. U komt dan bij de hoofdingang 

van deze Ecokathedraal. Vanaf deze uitgang gaat u RA op de verharde weg als u de tuin 

heeft bekeken en dan bij RD tot de T splitsing route weer oppakken. 

 
 

6. 
Zie trajectkaart:  

Op de Y splitsing LA aanhouden.  

LA/RD op de volgende splitsing en 

RA aanhouden bij het pad dat van 

links komt. Aan het einde LA en RD 

op de kruising.  Volgende kruising 

RA en dan eerste pad LA deze 

helemaal uitlopen, fietspad 

oversteken en steeds RD tot einde 

pad. Ga hier RA pad gaat met 

bocht naar rechts. Ga na deze 

bocht LA op kleine paadje en na 

ongeveer 200 mtr weer LA,  dit 

paadje gaat met bocht naar rechts. 

Links is een weiland   U komt uit 

op het fietspad ga hier LA. 
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7.  
ZIE TRAJECTKAART: Ga eerste pad, voorbij 

het weiland LA en dan gelijk eerste pad RA. 

Blijf op dit pad RD/rechts aanhouden en ga 

op het 2e pad RA. Op de kruising fietspad 

oversteken en RD.   

Einde pad op de splitsing, RA aanhouden en 

met bocht naar links komt u op de verharde 

weg.  Ga hier LA en de route gaat dan verder 

RA over de afsluitbalk op het onverharde pad. 

Aan de overkant van de sloot staan 

vakantiehuizen. 

 

 

 

 

Het is mogelijk om voordat u RA over de afsluitbalk gaat even RD te lopen. Op de kruising 

op nr 40 zit een theetuin. – Liefhebberij de Hooiberg. Zie voor locatie volgende kaartje in de 

cirkel. Als u geluk heeft kunt u hier wat drinken.  Zie de website voor een linkje) 

8. 

ZIE TRAJECTKAART: 

Op het paadje na de afsluitbalk, gaat 

u na de vakantiehuisjes LA en pad 

gaat met een bocht naar rechts en 

dan LA pad volgen. U komt op de 

verharde weg en hier gaat u RA. U 

komt langs de Thomaskerk in Katlijk. 

Hier staan bankjes.   

Ga RD door het dorp, op de kruising 

LA u komt langs restaurant Smuk. 

Even verderop na ong 400 mtr vanaf 

de kruising kunt u RA weg 

oversteken en verder op het 

onverharde pad. 
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9.  
ZIE TRAJECTKAART: 

Ga na de slagboom LA (hier bent u op 

de heenweg ook langsgekomen). Ga in 

de bocht naar rechts, RD een klein 

paadje dat slingert door het bos en een 

klein stukje heide, het pad gaat met 

een bocht naar rechts en komt uit op 

een T splitsing met een groter pad.  

Ga hier LA. Blijf pad volgen langs de 

afrastering van heide gebied ‘Ketliker 

heide’. Het pad gaat met bocht naar 

links en dan naar rechts met aan de 

linkerkant een weiland en rechts het 

heide gebied achter de afrastering.  Ga 

RD tot u RA kunt langs de afrastering, rechts is de heide. U komt langs een mooie ven met 

een bankje. Aan het einde komt u bij de weg. Steek deze over en u ben weer bij de P. 

 

Deel 2 
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10. 
ZIE TRAJECTKAART:  (VOOR EEN GROOT DEEL DE BLAUWE ROUTE) 

Ga vanaf de P RD op het verharde pad. U komt langs het onbemande bezoekerscentrum ‘It 

Beekpronkje’. Loop langs het bezoekerscentrum (bezoekerscentrum is links van u). RD op het 

verharde pad. Ga door het hek en ga RD op het verharde pad. Ga weer door het hek en RD 

op het verharde pad. Loop RD tot u op een T splitsing komt van het verharde pad. Ga hier 

RA. Aan het einde is een picknick bankje met mooi uitzichtpunt, u kunt u hier even heen 

lopen en dan weer terug en RA. Ga het 3e pad LA (als u RD gaat komt u bij de verharde weg).  

 

Einde pad RA en dan 1e pad LA en weer RA. U komt nu bij de P deze oversteken en de weg 

oversteken dan komt u bij de uitkijktoren ‘Tjongertoer’ die uitzicht biedt op de Tjongervallei. 

(bij de cirkel op heet kaartje) 

Ga weer terug naar de P en ga LA en gelijk RA. Ga RD bij het pad waar u vandaan kwam en 

dan het eerstvolgende pad LA. Ga dan eerste pad RA. Op de kruising weer RA. U komt langs 

het ‘Droppingsveld’ waar in WOII proviand en wapens werden gedropt voor het verzet. Er 

staan nu palen als een reconstructie van de ‘wapendropingskokers’.  Deze worden gebruikt 

door vleermuizen. Ga hierna LA en aan het einde van het pad RA en gelijk weer over het 

bruggetje LA. Nu RD lopen tot u weer bij de P bent. 

 

Zie voor meer info de website van Fryske Gae : Wandelen door de natuur van het Ketliker 

Skar | It Fryske Gea  de link staat op de website van www.wandelvanuit.nl. 
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Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 
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