ZUIDOOSTFRIESLAND - WANDELROUTE 15 - MAKKINGA

Makkinga
•

Afstand:

6 km

•

Startpunt:

Korenmolen “De Weyert”

•

Via de N351 volgt u de afslag naar Makkinga.

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
info@doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinaa,
één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. MakkinGa is een van de
weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de kerk,
voor een bijzonder sfeertje zorgt.
© D o a r p s w u r k
Afgaande op de ouderdom van de
oudste klok (1463) in de hervormde
kerk. moet het dorp in de vijftiende
eeuw al als kerkdorp hebben gefungeerd.
Aan de Lyclamaweg vinden we naast
de basisschool, het gereedschapsmuseum “Oold Ark” en korenmolen “De
Weyert”. Korenmolen “De Weyert” is
het markantste punt van MakkinGa.
De Weyert is een achtkante stellingmolen op een vierkante onderbouw.
De molen stond eerst in Gorredijk en
was daar houtzaagmolen. De Weyert
wordt nu beheerd door “Stichting
Korenmolen De Weyert”. De naam
van de molen is afkomstig van Weyert Zeepnat, de beroepsmolenaar die
de molen heeft laten herbouwen in Makkinga en deze heeft bemalen tot hij op 97-jarige leeftijd overleed. In de molen treft u een overzicht aan van de geschiedenis en restauratie. Elke zaterdag van 9 tot
12 uur is de molen bij voldoende windkracht in bedrijf en u bent dan van harte welkom. U kunt zien
hoe op windkracht tarwe wordt gemalen tot volkorenmeel. U kunt ter plaatse het gemalen meel kopen. De molenaars verzorgen ook op afspraak rondleidingen voor groepen.
Start bij de molen “De Weyert. Volg rechtsaf de Lyclamaweg. houd op de kruising in MakkinGa
(Brink, kerk) rechts aan richting Oldeberkoop (Bercoperweg). Ga de 1e weg linksaf (Van Brederostraat).

Swalkrûtes

Ga vervolgens rechtsaf naar de Bakkerskamp. aan het einde van Bakkerskamp vindt u het Hertenkamp.
Volg het wandelpad linksaf en vervolgens rechtsaf over het gras op het hertenkamp. Ga linksaf het bos in
en direct weer rechtsaf (schelpenpad). Ga aan het einde schelpenpad rechtsaf (zandpad).
Volg het pad, door de hekken het bos in. houd links aan. Ga op de tweede kruising linksaf. Ga aan het
einde pad, onder de slagboom door en volg het pad. steek de N351 over en volg rechtsaf de parallelweg.
Ga na ±100m linksaf naar het Dr. Poolbos. Volg het pad tot de vijver. u kunt rond de vijver lopen. Ga
het zelfde pad terug naar de parallelweg. Ga rechtsaf en steek na ±100m de N351 over.
Volg het pad tot de tweede kruising. Ga op de kruising linksaf. volg het pad tot de picknickbank, Ga
daarna rechtsaf. volg het pad tot de verharde weg. Ga op de verharde weg rechtsaf. (als u deze weg
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volgt, komt u weer op de Brink) Ga op de driesprong
linksaf (Meulebosweg).
Ga op driesprong rechtsaf de Kuinderweg op. op de
volgende driesprong Gaat u rechtsaf (Balkweg). aan
het einde van de weg rechtsaf het fietspad op. aan
het einde van het fietspad volgt u de Lyclamaweg
naar de molen.
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Informatie:
Informatie dorp(en):
www.dorpen.nl

Swalkrûtes

Toeristische informatie:
www.beleeffriesland.nl
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