
 

 

FIETS-/WANDELROUTE 
door de veenpolder van Delf-

strahuizen  
     

u aangeboden door:              

Contact:  0514-541288 
    anv.ttt@gmail.com 



De Agrarische Natuurvereniging Tusken Tsjû-
kemar en Tsjonger bestaat uit 22 leden die 

bijna allemaal een agrarisch bedrijf runnen. De 
rest bestaat uit een aantal particulieren die een 
of meerdere weilanden binnen het gebied van de 
vereniging hebben liggen. Het totale gebied be-
staat uit  600 hectare en loopt van de PC-sloot in 
Echtenerbrug naar de Broeresloot en ligt tussen 
de Tjonger en het Tjeukemeer. De ligging van 
het gebied verklaart meteen de naam van de ver-

eniging. 

De vereniging heeft zich tot doel gesteld de wei-
devogelpopulatie om meer dan 75 broedparen de 
100 hectare te krijgen. Hiervoor worden bepaal-
de weilanden later gemaaid. Dit later maaien 
houdt in dat deze weilanden niet voor    21 mei 
gemaaid kunnen worden.  Er zijn zelfs weilanden 
die niet voor 22 juni gemaaid worden. Ook laten 
de boeren stroken staan in weilanden waar veel 
vogels zitten. Deze stroken worden minimaal 14 
dagen later gemaaid als de rest van het perceel. 

Tjongervallei”. Dit hotel is gevestigd in wat vroeger 
de melkfabriek was.  U komt nu langs de voetbalvel-
den van Delfstrahuizen. Aan het eind van dit pad, 
waar u linksaf slaat staat een huis waar vroeger een 
opslag van de CAF (voercoöperatie)in was gevestigd 
vanwaaruit het voer per boot werd uitgeleverd.  U 
komt nu langs de Tjonger. Hier is vroeger veel ver-

veend en dat is goed te zien aan de weilanden. Hele-
maal aan het eind, op de kruising waar u links gaat, 
staat aan uw rechterhand het oude gemaal. Dit is nu 
omgebouwd  tot kantoor. Maakt u de route iets lan-
ger door hier rechtsaf te gaan, dan komt u bij de 
Broeresloot. Hier is nu een fietsbrug, maar vroeger 
was hier een overzet. Deze overzet werd bemand 
door de boer die hier vroeger woonde. Als u nu de 
route weer vervolgt, kunt u halverwege deze weg, 
bij het middenkanaal naar de vogelhutten wandelen. 
Vanuit deze hutten heeft u een prachtig uitzicht 
over de weilanden. Na deze tussenstop kunt u genie-
ten van de route langs het Tjeukemeer terug naar 
Delfstrahuizen. 

het land. Ook blijft langs vele sloten een strook 
van2 meter staan die pas op 15 of 22 juni gemaaid 
mag worden.  

FIETS-/WANDELROUTE 

Op de achterkant van deze folder is een leuke fiets-
/wandelroute weergegeven.  Als u deze route volgt 
dan ziet u een groot deel van het gebied dat mee-
doet binnen onze vereniging. Als u goed naar de wei-
landen kijkt, zal het u opvallen dat een  deel van het 
land lager ligt dan een ander. Het laag liggende land 
is verveend. Het hoger gelegen land is niet verveend. 
Het hoger gelegen land was vooral in handen van de 
kerk en de kerk liet geen land vervenen. Ook zijn er 
enkele weilanden die vroeger in handen van Douwe 
Egberts (koffie) waren niet verveend. Deze verve-

nerij heeft plaatsgevonden tussen 1853 en 1944. 

Wanneer u de route in Delfstrahuizen valkbij de 
brug begint, fietst of wandelt u langs hotel “De  


