FIETSROUTE LEEUWARDEN

Een Lentetocht
der Tochten
Langs de Dokkumer Ee

Fietsen langs de Dokkumer Ee, dat is
genieten van Friesland én de Elfstedentocht beleven. Want zelfs op de
mooiste lentedag van het jaar kun je
hier de schaatshistorie bijna voelen.
Van het bruggetje bij Bartlehiem tot
aan de laatste bocht naar de Bonkevaart: geniet mee van de mooiste
kilometers van de Tocht der Tochten.
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Als het voorjaar in Friesland komt, dan

Lentebriesje

komt het in duizend kleuren. Dan fietsen

“Ik ben weer thuis”, zegt Wiebo, als we de

wielrenners onder een blauwe hemel in

stadsrand van Leeuwarden achter ons heb-

shirts met rode pompeblêden en snellen

ben gelaten. Het fietsdecor is overgegaan in

hardlopers in fluorescerende pakjes door

het landschap van de Friezen. Het groene

het frisgroene land. Dan waaien oranje

land, de blauwe hemel en daartussen de ein-

veertjes op de kopjes van meerkoetpulletjes

deloze horizon. “Dit is Friesland op en top”,

in de sloot en nemen uitgevlogen Friezen

verzucht het stel. We fietsen langs de west-

als Wiebo en Elza de fiets, om te genieten

kant van de Dokkumer Ee, die in heerlijke

van de provincie waar ze opgroeiden.

slingers door het Friese land stroomt. Het
fietspad langs het water zal ons helemaal tot
aan Dokkum brengen, met een zacht lentebriesje in de rug.
We stoppen waar dat kan, of heel soms waar
het moet. Zoals bij een van de pittoreske
bruggetjes, waar alle fietsers, wandelaars
en hardlopers tegelijk overheen willen. Zulke opstoppingen leiden steeds tot vrolijke
ontmoetingen. Onderaan de brug wachten
we met een handvol wandelaars en fietsers
en op een groep hardlopers. Ze zijn in training voor de zomerse variant van de Elfstedentocht, de Elfsteden Estafette. “It kin
net”, zegt een loper met een lach, als hij zich
op het smalle bruggetje langs een fietsaanhanger met hond heeft gewurmd.

ROUTE-INFO
Heidelandschap
Verharde paden
Beschutting
Horeca
Bereikbaarheid ov
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Elfstedentocht
De enige echte Elfstedentocht is 200 kilometer lang. De Tocht der Tochten begint en
eindigt in Leeuwarden en doet onderweg alle elf Friese steden aan. De tocht is pas vijftien keer verreden. De eerste keer was in 1909, de vijftiende in 1997. Na de beroemde
Hel van ’63 duurde het wachten 22 jaar, maar in 1985 en 1986 klonk het ‘It giet oan’
opeens twee jaar achter elkaar. Beide jaren won Evert van Benthem.
De voorlopig laatste tocht werd in 1997 gewonnen door Henk Angenent, die op de
Bonkevaart Erik Hulzebosch versloeg in de eindsprint. In februari 2012 bereikte de
Elfstedenkoorts in het land nog eens een hoogtepunt. De rayonhoofden kwamen
weliswaar bij elkaar, maar besloten dat - ondanks ijstransplantaties en alternatieve
routes - de ijsvloer niet voldoende stevig was.
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Hel van ‘63
Voorbij het bruggetje fietsen we weer door de grootse
ruimte van Friesland. We ruiken het verse lentegras,
waar lammetjes wat wankel doorheen huppelen. Het is
allemaal zo heerlijk dat we even afstappen. In de bocht
achter ons doemt langzaam een zeilschip op. “Zou het een
skûtsje zijn”, vragen we ons af. Het schip - het blijkt een
tjalk - schuift traag door het water van de Dokkumer Ee.
Wiebo en zijn fietsvriendin Elza bekijken de scène ademloos. “Het lijkt wel een schilderij van een tijdloos landschap”, zegt Elza.
Verderop zien we een terras aan het water. Om daar te
komen ligt een pontje klaar, de Wynser Oerset. Schipper
Hofstra is verheugd te horen dat we een stukje van de
Elfstedentocht fietsen. Als zestienjarige schaatste hij de
échte Tocht der Tochten. Op de vraag hoe het het vond,
komt een zeer Fries antwoord: “Ik dacht: het valt wel
mee…” Maar zijn tweede Elfstedentocht viel niet mee,
vertelt de schipper. “De Hel van ’63 heb ik niet uitgereden.
Na Franeker moesten we eraf, het was niet meer verantwoord. Jammer, maar toch mooi.”
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Oerhollands
Terug op onze route komen we al gauw bij Bartlehiem, waar we de beroemde houten ‘brug
der bruggen’ willen zien. “Is dit wel hét bruggetje”, vragen we twee passerende wielrenners
bij de eerste brug die we tegenkomen. “Awel”, lacht een van hen, “wij zijn er niet zeker van.
Wij zijn Vlaming hè.” Een dorpsbewoner brengt uitkomst. Dit is inderdaad het bruggetje dat
de helden van de Elfstedentocht twee keer passeren. Wie ziet de beelden niet voor zich, als je
bovenop dit bruggetje staat? Die échte winter van 1997, toen het hier volstond met feestvierende toeschouwers, tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht die Friesland beleefde.

We fietsen door de grootse

ruimte van Friesland
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Als we verder fietsen richting Dokkum
passeren we het mooie dorpje Burdaard,
dat zich uitstrekt langs de Dokkumer Ee.
Houtzaagmolen De Zwaluw, een rijtje
huizen met klompen aan de muur, dan
weer een fietspad door het weiland – dit
is het oerhollandse landschap. Verderop
zien we al de watertoren van Dokkum.
Het lentebriesje drijft ons voort, richting
een boer die zijn schapen en lammetjes
verzorgt. ‘Hoi’, begroet hij ons opgewekt.
“Mooi hè”, zegt Elza, “dat vind je alleen
in Friesland.” We rijden door naar
Dokkum, waar we de lekkerste appeltaart ter wereld eten.

Lentewijn
Vanuit Dokkum rijden we terug via
Damwoude en Aldtsjerk. Mooie stille
dorpjes, die wachten op de tijd die voorbijglijdt. De kerkjes staan veilig op hun
terpen, de boerderijen pronken met hun
bloesemstruiken. De paar dorpelingen
die we zien groeten vrolijk. We komen
langs het prachtige landgoed Stania
State bij Oentsjerk, waar we genieten
van een glas lentewijn op het terras. Een
beetje licht in het hoofd fietsen we verder, naar een volgend hoogtepunt op
onze route.
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Elfstedenmonument It Sil Heve bevindt
zich op de laatste brug waar de schaatsers onderdoor gaan, voor de finish op de
Bonkevaart. De brug is betegeld met de
foto’s van ruim zevenduizend Elfstedenschaatsers. Van afstand vormen de tegels
een rijtje schaatsers dat elkaar uit de
wind houdt. “Kijk”, zegt Wiebo, “deze
kant is nog leeg, voor de tegeltjes van de
volgende Elfstedentocht!” Een mooie
gedachte om deze zalige fietstocht af te
sluiten, vinden we.
Bijna in Leeuwarden wanen we ons nog
even terug in de tijd, in het pittoreske
Snakkerburen. Daar nemen we afscheid
van de Dokkumer Ee, die Leeuwarden
heeft bereikt. We spreken af dat we zeker
terugkomen: fietsend, wandelend, of
schaatsend!
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