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Terherne
• Afstand: 13
• Wandeling door waterrijk weidegebied - kameleondorp
• Startpunt: Kameleon Ervarium, Terherne
• Neem vanaf de A32 Heerenveen-Leeuwarden afslag 13 naar Akkrum. Door het centrum van Akkrum richting Jirnsum. Neem de afslag naar Terherne. Na ±3km bereikt u
het dorp. Aan uw linkerhand ziet u een geschikte parkeerplaats. Volg de weg naar het
centrum. Rechts ziet u het Kameleonervarium.

Aan de rand van de gemeente Boarnsterhim, omsloten door
het Sneekermeer en de Terhornster en Terkaplester Poelen,
ligt het "eiland" Terherne, sinds 1995 het “Kameleondorp”.
Een dorp met ca.720 inwoners, maar met internationale bekendheid, vooral bij watersporters. De jachthavens, zomerhuisjes, campings, bootverhuurders, ideale surfvoorzieningen, vele visstekjes en het strand zorgen elk jaar voor een
gezellige drukte in dit kleine watersportdorp.

© D o a r p s w u r k
In 1994 riep Terherne zichzelf uit tot hèt Kameleondorp. Het
thema is ontwikkeld rond de bekende boekenserie de Kameleon van de Friese schrijver Hotze de Roos. Het dorp ademt
de sfeer van deze boeken en voor de liefhebber zijn diverse
herkenbare plekjes te ontdekken. Naar aanleiding hiervan is
de stichting “Kameleondorp Terherne” opgericht. De stichting
heeft als doel: het herscheppen van de wereld van de
"Kameleon" in Terherne. De stichting organiseert diverse
activiteiten. Zo kan o.a. een rondvaart worden gemaakt door
en rond het dorp o.l.v. een gids en is er een heus KameleonErvarium, waar bezoekers de Kameleon-avonturen op allerlei manieren kunnen beleven. Daarnaast worden er allerlei
"survival-achtige" activiteiten georganiseerd op het Kameleon-eiland. Ook heeft u grote kans om Gerben Zonderland of
veldwachter Zwart tegen het lijf te lopen.
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U start bij het Kameleonervarium en volgt de doorgaande weg richting het zuiden. Ga even verder
linksaf de Buorren in. Volg de Buorren tot u weer de doorgaande weg heeft bereikt op deze Gravinnewei linksaf.
Na ±200m gaat u linksaf en volgt u de Utbuorren. U kunt een aantal malen linksaf en een kijkje nemen aan de oever van de Terhornsterpoelen. Blijf de Utbuorren volgen. Na ±250m gaat u rechtsaf en volgt u het
weggetje naar de autoweg. Steek de weg over en ga op de volgende driesprong linksaf richting de brug. Ga
over de brug en volg de weg naar het zuiden.
Na ±400m gaat u linksaf richting Terkaple. Volg de Oenemawei. De Oenemawei gaat over in de Buorren.
Uiteindelijk bereikt u de autoweg weer. Volg dit weggetje, rechts aanhoudend, naar Goïngarijp. Ga op de kruising voor het dorp rechtdoor het dorp in. Neem een kijkje in het dorp en wandel door het dorp tot u weer op de
Kleasterwei bent. Volg de Kleasterwei naar het noorden, rond het dorp (Zie kaart). Bijna voorbij het dorp gaat u
linksaf It String op. Volg de weg rond het dorp, tot de oever van de Goïngarijpsterpoelen. Ga hier rechtsaf het
fietspad op. Volg het fietspad al kronkelend langs oever van de poelen en het Sneekermeer.
U komt uit bij de Heerenzijlbrug. Ga hier linksaf over de brug. Na ±500m gaat u linksaf het fietspad op, volg dit
pad langs de Zoutepoel. Het pad buigt af naar het noorden en u wandelt langs het Sneekermeer. Volg het fietspad tot u de Jonge Buorren heeft bereikt. Volg de Jonge Buorren. U passeert de ingang van de camping. U kunt
hier linksaf gaan en een kijkje nemen bij de pier en het strand. Keer daarna terug naar de Jonge Buorren. Volg de
Jonge Buorren weer tot de kruising met de Toulle. Ga hier rechtsaf. U wandelt terug naar het Kameleonervarium.

U kunt het centrum van Terherne op eigen initiatief verkennen. U kunt o.a. een rondvaart maken over de
Terhornster en Terkaplester Poelen met de praam van Gerben Zonderland.
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