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TRAJECTEN 1, 2 EN 3

BUITENPOST –KLEINEWISKE

‘Als een aardappel kon kiezen, zou

hij graag in de Friese kleigrond

staan.’ Zo begint Lekker fietsen,

1000 km piepers, het gidsje van

het in 2009 geopende Pieperpad.

En kennelijk mogen de piepers

kiezen, want van Buitenpost tot

Harlingen strijden

Agria’s, Ditta, Ni-

cola’s, Marabel-

len, Annabel-

len, Vivaldi’s,

Desirees en

Monalisa’s

om de hege-

monie over

de zware klei-

grond. Maar

laat je niet intimi-

deren, want het

Friese cultuurlandschap wordt af-

gewisseld door vergezichten, bos-

sen en beesten.
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Eenduizendkilometer lange
Het Pieperpad is, met een stevige knipoog naar het
Pieterpad, een tocht voor doortrappers. In veertien
etappes zoeft de fietser langs eerlijk voedsel, b&b’s,
ekoboerderijen en aardappelweetjes.

Tekst:Melchior Meijer Foto’s: Gunilla Konow, Melchior Meijer

In de Kollumerwaard, onderdeel

van het Nationaal Park Lauwers-

meer, staren Schotse hooglanders

loom in de weidse verte. Als je in

Paesens-Moddergat bij knoop-

punt 44 de LF1 Noordzeeroute op-

pikt, overheersen de schapen en

het wad.

Op het jaagpad van de Dokkumer

Ee noopt korenmolen De Zwaluw

in Birdaard tot een stop. Brand-

stof te koop in de vorm van fan-

tastische koeken. Waarschuwing

voor erg lange mensen op de fiets:

het fietstunneltje líjkt niet alleen

laag, het ís ook tamelijk laag.

Harlingen staat gezellig op z’n

kop, want de bruine vloot viert

met een vlootschouw haar 20-

jarig bestaan. Het watersport-

stadje nodigt altijd uit om te blij-

ven plakken. De Pieperpadgids

maakt het daarbij nog eens extra

makkelijk: maar liefst drie b&b’s

staan klaar om fietsers in de wat-

ten te leggen.

TRAJECT 4

KLEINEWISKE - LEMMER

Bij Stavoren trekt een lichte hui-

vering door de fietserslijven. De

zon zakt steeds lager boven het

Vrouwenzand en de stramme

benen vinden het welletjes voor

vandaag. Bij knooppunt 04 gaat

het noordoostelijk richting

Warns. Aan ’t Sou zit b&b en cam-

ping De Weyde Blick, warm aan-

bevolen in de Pieperpadgids. Een

kloek vrouwtje met lepe oogjes

opent de deur. Razendsnel neemt

ze de onverwachte kampeergas-

ten van top tot teen op. ,,Tien

euro,” taxeert ze koel. ,,U wilt

douchen?” Fietskampeerders in

april zijn raar, maar dat ze ook

nog willen douchen... Ze fronst

haar wenkbrauwen en loopt naar

binnen om twee munten van 50

cent te halen. Hoe lang je warm

water hebt? Guttegut, wat een

vraag. Minstens zes minuten, ver-

zekert ze en maakt zich haastig

uit de voeten. Als de tent staat en

de muntjes in de automaat zijn

gevallen, smeekt het naakte kip-

penvel om de lang verwachte hete

straal. Die komt niet. Shit hap-

pens, of in de taal van de streek:

ken ‘t skele, ’t is vakansje (wat kan

het schelen, het is vakantie).

Echte warmte komt van binnen.

Vanavond in de vorm van een

dampende trog aardappelpuree,

opgevoerd met goddelijke geiten-

Rijke oogst:Het Pieperpad is ook een ontdek-

kingstocht naar nieuwe aardappelsoorten.

Lome blik:

Een béétje

Hooglander

schrikt niet

van visite.

‘Hoe
lang je warmwater hebt? Gut,wat een vraag,minstens zes
minuten.’

Genieten: Fraaie

vergezichten over het

Friese land.

Kokkerellen: Eten wat

de pot schaft, liefst een

dampende trog

aardappelpuree.


