
Aan de hand van het routekaartje in deze brochure  

kunt u een traject uitzetten dat kan varieren van 4 tot 

ruim 20 kilometer. De route door het land is 

bewegwijzerd en voorzien van bruggetjes en 

overstappen bij hekken.

We stellen het zeer op prijs dat we toestemming van de 

boeren hebben gekregen om door het land te mogen lopen. 

Elke wandelaar is daarmee gast op het land van de boer 

en het in acht nemen van de regels op de borden is van 

groot belang. De route is verboden voor honden, daarmee 

kunnen wandelaars met een hond geen gebruikmaken van 

It Boerepaad. Op de routekaart zijn plaatsen aangegeven 

waar men kan pauzeren onder het genot van een kopje 

koffie of thee met een “regionale” versnapering.

U kunt de wandeling langs It Boerepaad nog spannender 

maken door de wandeling te combineren met het zoeken 

van een schat. Met een gps-ontvanger zoekt u de cache die 

we ergens verborgen hebben. Voor aanwijzingen voor deze 

speurtocht  zie www.geocaching.nl “Cache It Kleaster”

Op de volgende plaatsen kan men 

de wandeling langs It Boerepaad starten. 

• Onder  Menaldum aan de Ljochtmisdyk 

(vlak tegenover de boerderij)

• Schingen aan de Slappeterpsterdyk (vanuit Schingen 

over de brug tegenover de boerderij huisnummer 7)

• Tussen Schingen en Slappeterp vanaf het parkeer-

terrein bij het sportveld (route begint over de brug links)

• Vanaf het terrein van de theetuin/minicamping aan 

de Kleasterdyk te Slappeterp

• Vanaf het schelpenpad Ried-Berlikum langs it Wiid 

ter hoogte van Kleaster Anjum

Aan de hand van de op het kaartje ingetekende routes 

kunt u uw eigen traject uitstippelen. 

We wensen u veel wandelplezier! 

• It Boerepaad wordt beheerd door de Vereniging 

van Dorpsbelangen Skingen/Slappeterp 

• Dit project wordt financieel ondersteund door:

de Gemeente Menaldumadeel, de Provincie Fryslan 

en het Landelijk Wandelplatform 
It Boerepaad is een kuierpaad dat voor een groot deel door het 

land van de boeren rond Schingen /Slappeterp en Kleaster 

Anjum loopt. Op deze route heeft men prachtige vergezichten 

en ook zijn de hoogteverschillen (de terpen en kwelderwallen)  

in het verder vlakke land goed waarneembaar. In elk jaargetijde 

is het boeiend dit traject te lopen. Vooral in de periode dat de 

gewassen op het land staan, is het bijzonder om tussen 

het graan, de aardappelrassen en de bieten te wandelen. 

Op infobordjes treft u informatie aan over de gewassen en het 

werk van de boer. Ook de historie van dit landschap is 

bijzonder, met name de plaats waar vroeger het klooster 

“Mons sanctae Mariae” in Kleaster Anjum heeft gestaan.

It Boerepaad: romte, loften, 
kultuur en it wurk fan de boer

 
Voor nadere informatie zie : 

www.boerepaad.schingen-slappeterp.nl
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ROUTES
A Om de Noord 8 km
B Ommetje Slappeterp 4 km
C Om de Kloosterpolder 12 km
D A+B+C+D 24 km
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