U bepaalt zelf uw route en het aantal kilometers
dat u wilt wandelen, vrijheid en flexibiliteit staan
voorop! U kunt in twee richtingen wandelen, van
knooppunt naar knooppunt.
Hoe werkt het?
Onthoud het nummer van de startplaats waar u
uw wandeltocht begint, zodat u indien gewenst
op het beginpunt ook weer kunt eindigen.

GROENE LOPER BALK
kunst- & natuurroutes
De Groene Loper Balk is opgezet door ‘Mijn
Gaasterland’ met steun van Landschapsbeheer
Friesland, De Friese Milieufederatie en It Fryske
Gea. Door de samenwerking met Kunstkring
Gaasterland zijn de routes een prachtig samenspel
geworden van natuur, landschap en kunst.

Op de plattegrond ziet u een aantal nummers, dit
zijn de knooppunten. Tussen de knooppunten
volgt u de witte pijlen naar het volgende
knooppunt. Op elk knooppunt kunt u een
keuze maken in welke richting u uw
wandeltocht wenst te vervolgen.
De afstanden tussen de diverse knooppunten
zijn op de plattegrond aangegeven.
Veel wandelplezier!
marrekrite.frl

Route Sleattemer Mar (7 km):
U wandelt oostelijk langs de Sleattemer Mar en het
natuurgebied Wikeler Hop (Staatsbosbeheer). Voordat u dit
rustgebied voor watervogels bereikt, slaat u rechtsaf de
weilanden in richting het buurtschap Bargebek. U ervaart
hier heel mooi de glooiingen waar Gaasterland om bekend
staat. Deze zijn door stuwend ijs in de voorlaatste ijstijd
ontstaan. U heeft nu de keuze om door het ‘eco-bosje’ te
lopen richting Lynbaen of om direct de Jachtlustweg te
volgen terug naar Balk. Deze route is alleen te lopen van
knooppunt 22 richting knooppunt 35; niet in omgekeerde
richting
Route Harichster Bosk (3 km):
U wandelt in westelijke richting, steekt de N359 over en
vervolgt uw weg langs een bossingel naar het Harichster
Bosk (Staatsbosbeheer). Hier bereikt u al snel het dorp
Harich, gelegen op de noordelijkste zandrug van
Gaasterland. De kerk stamt uit de 12e eeuw en de toren is in
1603 opgehoogd met een bijzondere bakstenen torenspits.
In het Harichster Bosk zijn vanwege de dichte
keileemondergrond
greppels gegraven. Tussen deze
greppels werden eiken geplant voor de leerlooierij. Dit
wordt hakhoutbos op ‘rabatten’ genoemd.
Route Balk en Balkster Bosk (4 km):
De route leidt u door het dorp, maar ook langs de
gevarieerde rand van Balk met een waterrijk park en het
Balkster Bosk. Balk is rond het jaar 1300 ontstaan op de plek
waar de landverbinding tussen Harich en Wikel het watertje
De Luts kruiste. Wellicht ontleent het dorp zijn naam aan een
brede balk die hier als brug dienst heeft gedaan. De
zuivelhandel zorgde voor groei van het dorp. De belangrijke
positie van het dorp werd in 1615 bekroond met het
rijksmonumentale raadhuis.
De Groene Loper Balk maakt onderdeel uit van Wandelnetwerk Fryslân.
Een initiatief van:
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Het project is mede mogelijk gemaakt door: Balk Vooruit,
Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen, Plaatselijk Belang
Wyckel, Stichting Bas Backer.
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