
28 mei 2022: IJlst – Sneek - Oosthem- IJlst: 20,3 km 

 

Zaterdagochtend was ik, als tochtleider, al vroeg in IJlst. Onderweg een stoet oldtimers 

tegenkomend. Dit bleef nog wel een klein uur 

doorgaan. Ze reden de 11-stedentocht. Prachtig 

om die opgepoetste oldtimers te zien. Bij 

aankomst stonden broer en zus van Sichem 

TKBN-leden uit Wolvega al op het 

parkeerterrein. Even later kwamen ook de acht 

leden van de Kanoniers (Siep, Ronald, Luise, 

Vincent, Marleen, Fredy, Sjouke, Jan, Mient 

en  TKBN-lid Jappie van der Wal uit Utrecht, 

opgegroeid in Woudsend. Het was nu nog 

wachten op een TKBN-lid Veronica 

Bellwinkel. Echter ze kwam niet opdagen. 

Helaas had ik ook geen telefoonnummer van 

haar. Zodoende gingen we later dan 

gepland van wal. De 

weersvooruitzichten waren prima, half 

bewolkt en 21 graden. Via de 

meanderende Riperfeart kwamen we op 

de Swarte Brekken. Daar liggen 3 

eilandjes waarvan 1 alleen nog wat 

boomstammen boven water uitsteken. In 

een boom op het grootste eiland hing 

hoog in de lucht (zo’n 8 meter) een 

aalscholver aan een vislijn. Vreselijk om te zien hoe deze vogel aan z’n eind is gekomen. Het 

is onmogelijk om de vogel daar weg te krijgen. Met de wind mee gingen we naar de 

Houkesloot, de hoofd vaarverbinding van 

Sneek met het Sneekermeer. Aan de rechter 

over, bij een zijsloot, zijn we uitgestapt en 

hebben de lunch genuttigd. Daarna via de 

Looxmagracht, het Bolwerk, onder de 

waterpoort door naar de fontein. Het is één 

van de elf (elke stad in Friesland heeft er 

één) fonteinen die in het kader van  

Leeuwarden, Europese culturele hoofdstad 

2018 gekomen zijn. Na de groep op de foto 

vastgelegd te hebben ook nog een fotoshoot 

bij de Sneeker waterpoort gemaakt. Via de 

Geau, net buiten de stad, gingen we via de 

Alde Rien en de Oepkepoel, naar Oosthem. 

In de aankondiging stond: onderweg een prachtig uitzicht over de landerijen met zijn vele 

weidevogels. Echter het waterschap heeft hier ondertussen de kades verhoogd, waardoor het 

landelijk uitzicht over de landerijen wat werd belemmerd. Oosthem, een prachtig dorp met 

een grote witte kerk aan het water. Via de Oosthimmer Mar naar Nijezijl en de Wilddraaf naar 

IJlst. Voor de brug zijn we rechtsaf gegaan, door het midden van de stad, met z’n prachtige 

grachttuinen. Aan het eind zijn we rechtsaf langs de Ruterpolder (via de westkant) onder de 

brug door naar de Geau. Voor de IJlster werf en houtzaagmolen zijn we afgeslagen naar de 

Tsjerkefeart en na de brug waren we rond 15.30 weer bij het in-/uitstappunt. Nadat we de 



kano’s opgeladen hadden zijn we naar het MFC De Utherne gegaan voor nog een gezellige 

nazit.    

 

Mient Raap 
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