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Vanuit Kimswerd (Herberg "Greate Pier") langs de vaart in zuidelijke richting lopen. Weg volgen,
bij kruispunt rechtdoor over onverhard kerkenpad (Papenlaan).
Bij de Kimswerderlaan linksaf slaan. Tussen 15 juni en 1 maart kunt u een kijkje nemen bij het
Hegewiersterfjild. Op het terrein van Natuurmonumenten is een vogelkijkhut en een
uitkijkheuvel. Loop onder het viaduct onder de N31 door richting de zeedijk. Bij de zeedijk
rechtsaf de dijk omhoog lopen. De zeedijk in zuidelijke richting volgen (ca. 2 km). Oversteken bij
de voetgangersbrug over de N31. Bij de boerderij linksaf slaan. Bij de splitsing de onverharde
Zandweg volgen tot Pingjum. Bij de boerderij rechtsaf het dorp in lopen (Pibemalaan). Bij de
kruising linksaf (Burenlaan). Weer linksaf bij de Pibemalaan. Bij de boerderij rechtsaf
(Rommerdalaan).
Op de kruising met de Riegeweg linksaf en na ca. 100 meter weer rechtsaf. In noordelijke
richting lopen over de "reed". Aan het einde van de "reed' rechtdoor over het hek en dan linksaf
Pingjumer Gulden Halsband op. Deze volgen tot splitsing. Hier rechtsaf langs molen de Eendracht.
Bij de volgende splitsing rechtsaf slaan. Bij de kruising rechtdoor lopen tot ruilverkavelingbos.
Deze schuin door steken. Rechtsaf langs tolhek- rotonde. Vanaf hier loopt u terug naar het
startpunt.
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Kimswerd (Kimswert)
Een dorp met een aantrekkelijk centrum waar enkele oude huizen, soms nog uit de 18e eeuw, voor veel sfeer
zorgen. De kerk die met tufsteen is gebouwd, stamt uit de 11e eeuw. De toren is uit de 12e eeuw. Beide zijn in
1516 met baksteen verhoogd nadat de kerk in 1515 in brand werd gestoken door Saksische soldaten. Het
kerkinterieur werd in 1695 vernieuwd.
Er werden nieuwe betimmeringen, banken en een mooie familiebank (Heemstra) en een zeer fraaie preekstoel
geplaatst. Het geheel is zeldzaam authentiek en het bekijken waard net als de fraaie grafsteen in het koor van
de familie Heemstra. In de noordmuur bevind zich boven de vrouweningang een zeldzame “tympaan”. Hierop
afgebeeld staat de Keltische “Groene man”. Een oeroud symbool van vruchtbaarheid. Tussen 2010 en 2012
werd de Sint- Laurentiuskerk gerestaureerd. De kerk is nu ook geschikt voor tentoonstellingen en culturele
activiteiten. Er is ook een kleine gids ontwikkeld met bezienswaardigheden.

In de noordmuur zijn de boogvormige romaanse vensters nog zichtbaar, rechts de ‘Groene man’.

De vermaarde Friese volksheid "Grutte Pier” werd te Kimswerd geboren. Een standbeeld, gemaakt door Anne
Woudwijk, herinnert hier aan. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Dit heeft er toe geleid dat
het dorp is gerenoveerd.
In 2007 werd aan de westkant van het dorp een multifunctioneel centrum geopend: “Piers’ Stee”.
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Deze route loopt door de voormalige Marneslenk. Bij stormvloeden, tijdens eeuwen dat de zeespiegel rees,
heeft het water grote stukken land weggeslagen en brede zeearmen uitgesleten. De slenk liep helemaal tot
Bolsward en is in het landschap als vlakte te herkennen. Aan de oevers van deze slenk zijn nog enkele terpen te
herkennen, veel zijn afgegraven of vlakgestreken. De terpaarde werd vervoerd per schuiten naar de
Harlingervaart. In de buurt van de Rommerdastate is het ‘zwaaigat’ nog te herkennen. De kronkelende
Harlingervaart /Bedelaarsvaart is waarschijnlijk een restant van de Marneslenk. Rond Kimswerd en Pingjum
vallen de hoge klei- akkers op. Door de afzettingen van de voormalige Marneslenk is het gebied iets hoger
gelegen dan het omliggende land en ideaal voor de akkerbouw.
Molen De Eendracht (1872), maalde de gelijknamig polder droog. Sinds 2006 is deze molen een reservegemaal
van Wetterskip Fryslân.

Pingjum (Penjum)
Pingjum is een betrekkelijk klein dorp, maar gezellig pittoresk door afwisselende bebouwing met een rijke
geschiedenis en ligt in een vruchtbare streek, die de “lytse bouhoeke” wordt genoemd. De zadeldaktoren van
de Hervormde Kerk geeft vanuit de weidse omtrek een prachtig beeld van dit dorp.
Pingjum kent een actief verenigingsleven en heeft tevens de kleinste pizzeria van Fryslân. De vakken die op de
straten in Pingjum geschilderd zijn worden in juni gebruikt voor straatkaatsen. Er zijn jaren geleden enorm veel
tijd en geld geïnvesteerd in de vernieuwing van het dorp met subsidie van de gemeente en andere
overheidsinstanties. Pingjum heeft aandelen in een windmolenpark aan de A7. De opbrengsten hiervan zijn
geïnvesteerd in een nieuw dorpshuis met schoolfunctie. Aan de westkant van het dorp is in 2004 nieuwbouw
gepleegd.
Vanuit Pingjum kunt u over een oude zeedijk, van meer dan 10 eeuwen oud wandelen; deze zogenaamde
“Halsbân- route" is ongeveer 20 km lang en slingert zich rond Pingjum door het veld. De route vanuit
Witmarsum gaat ook nog langs een deel van deze dijk.

Meer informatie
Beleef Friesland: Kimswerd
Beleef Friesland: Pingjum
Friesland Wonderland: Kimswerd
Friesland Wonderland: Pingjum
Natuurmonumenten: Hegewiersterfjild
Simmerjûnkuierkes
---------------------------------------------------Route- adviezen/correcties:
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