
  
 
 
 

Fiets- en Wandelroute Brekkenpaad met Verhaal 
Landschapsambassadeurs vertellen over natuur en geschiedenis van de Brekkenpolder  

in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 
  

Op zaterdag 19 november organiseert Mar en Klif een informatieve fiets- en wandelroute (17 km) 
langs de Brekkenpolder (bij Aldegea SWF). Op een aantal plekken vertellen 
landschapsambassadeurs mooie verhalen en maak je kennis met de bijzondere geschiedenis en 
natuur van Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De Verhalenroute langs het Brekkenpaad is 
open van 11 en 16 uur, de deelname is gratis.  

Verhalenvertellers langs het Brekkenpaad  
De Verhalenroute is geschikt voor zowel wandelaars en fietsers. Tussen 11 en 16 uur zijn een aantal 
interessante plekken speciaal geopend en zijn er landschapsambassadeurs aanwezig. Zij vertellen 
mooie verhalen en anekdotes over de geschiedenis en natuur van de Brekkenpolder, één van de vele 
bijzondere plekken in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Extra bijzonder is dat de route 
toegankelijk is nu het pontje Droech oer de Feart in het naseizoen langer doorvaart. 
 

• In het ingetogen kerkje in Nijhuizum vertelt landschapsambassadeur Klaas over de 
Brekkenpolder en is Theetuin Nijhuizum geopend 

• Molen Nijhuizum en Doris Mooltsje draaien deze dag dapper door met de molenaars 
• In het prachtige kerkje van Sandfirden is een dampende kop koffie verkrijgbaar met een 

‘smout’ verhaal van landschapsambassadeur Ygram 
• In sfeervolle restaurant D’ Ald Herberch in Gaastmeer vertelt Landschapsambassadeur 

Miriam over haar excursie Landschapsfotografie  
• IJsboerderij Margje 24 is omgetoverd tot chocolademelk Saloon 
• Pont Droech oer de feart Nijhuizum- Gaastmeer Brekkenpaad  vaart tussen 11 tot 16 uur, 

luister ondertussen naar het verhaal van Landschapsambassadeur Sybren over de 
Kaeppolder 

• De route is te starten vanaf diverse fietsknooppunten langs het Brekkenpaad (16-15-31-32-
afslag kerkje van Sandfirden-33-34 Gaastmeer-33-16) 

Kijk voor meer informatie en een route download  op www.nationaallandschap.frl/brekkenpaad  

Van tevoren opgeven is niet nodig. 

Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân vertellen  
Zuidwest Fryslân is sinds 2005 door het Rijk aangewezen als Nationaal Landschap. Nergens is zóveel 
landschappelijke variatie zó dichtbij elkaar als in de zuidwesthoek. Vanuit Mar en Klif, het 
Bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap, wordt al 11 jaar de cursus de Ambassadeur 
Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân georganiseerd. Inmiddels zijn al bijna 300 ambassadeurs 
opgeleid. 
 

http://www.nationaallandschap.frl/brekkenpaad

