Het Jornapaad

Warten

Vroeger liep er een voetpad tussen Warstiens en de boerderij
het Jornahuis. Via dit kerkenpad kon men Warten en Wergea
bereiken. Helaas is dit pad verdwenen. In 2021 zijn er namens Warstiens, Warten en Wergea contacten gelegd met de
bewoners van het Jornahuis, de familie De Wit met de vraag
of er een wandelpad over de dijk langs het Langdeel mocht
komen. We zijn heel blij dat de familie De Wit hier onder
bepaalde voorwaarden aan heeft mee gewerkt. Zo is het pad
gesloten van 15 maart tot en met 22 juni en op 1 januari. Ook
zijn (aangelijnde) honden NIET toegestaan, omdat hondenpoep de koeien ziek kan maken. Zie verder de borden aan het
begin van het pad. Zo is er met dit Jornapaad een mooi rondje
ontstaan zowel vanuit Warten, Wergea als voor de bewoners
van Warstiens zelf.

Warten ligt in de onmiddellijke nabijheid van één van de belangrijkste natuur- en recreatiegebieden van Friesland, namelijk
Nationaal Park De Alde Feanen. het dorp telt ongeveer 815
inwoners. Het museum in het dorp vertelt het verhaal van overleven in een omgeving van riet-, veen-, graslanden en water.
Hier hoort een Oud Friese Greidboerderij uit 1725 bij. Vroeger
was Warten slechts via het water te bereiken. Pas in 1953 kwam
de weg naar Grou gereed (Leechlân). Langs deze weg is een
nieuw fietspad gekomen met een bijzonder ecohoop. Halver
wege het Leechlân kunt u afslaan naar de Ald Skroetswei voor
een mooi ommetje.

Warstiens
Warstiens is een klein terpdorp, vroeger geheel op het agrarische bedrijf gericht. Tegenwoordig zijn bijna alle agrariërs
verdwenen en is het een prettig dorpje om te wonen en te
recreëren tussen de groene velden en het water Langdeel. Deze
waterweg is de verbinding tussen Leeuwarden en Warten, richting het natuurgebied Alde Feanen. Over de weg is het dorp vanuit Wergea of Warten te bereiken want ook aan de andere kant
van het Langdeel wonen Warstiensers. Warstiens heeft ongeveer
30 inwoners. Midden in het dorp staat de hervormde kerk,
ontworpen door de Leeuwarder architect Hendrik H. Kramer en
gebouwd in 1882. In 1633 is het Kleine of Jornahuystermeer ten
zuiden van Warstiens droog gemalen en in 1784 het ten westen
van Warstiens liggende Hempensermeer. Het weilandpad, het
Jornapaad, dankt hier zijn naam aan.

Wergea
In 2022 wordt het 600 jarig bestaan van Wergea gevierd. Het
is een levendig dorp met vele activiteiten op het gebied van
ontspanning, muziek en theater. Het dorp heeft een beschermd
dorpsgezicht. Dat is zeker de moeite waard om eens door te
lopen. In de zomer liggen er bij de brug midden in het dorp folders met wat er allemaal te zien is. Wergea telt plusminus 1705
inwoners, met relatief nog veel middenstand. In 1886 opende
hier de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland (Frico).
Vanuit Wergea is een tocht via het weilandpad, het Meaneweipaad, een aanrader. Hier kunt u zich éen met de natuur voelen.
Het Meaneweipaad is gesloten vanaf 15 maart tot en met 15 juni
en 1 januari. Ook hier zijn GEEN (aangelijnde) honden welkom.
Koeien kunnen ziek worden van hondenpoep. Zie verder de
borden aan het begin van het pad.

2022. Pleatslik Belang Warstiens; Pleatslik Belang Warten
en Werkgroep biodiversiteit Wergea. Ontwerp: Richard Bos

Jornapaad
& andere wandelpaden tussen de weilanden
van Warstiens, Warten en Wergea
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Vanaf 1633 zijn er een drietal meren in dit gebied ingepolderd.
Ook kan men nog restanten zien van oude terpen. Zie ook
www.toporeis.nl

Vogels

Hemstremeer
(droog gemaakt 1784)

De kans is groot dat u in dit weidelandschap en in het
Langdeel de volgende vogels ziet: kieviten, veldleeuwerik,
scholekster, tureluur, grutto, slobeenden, krakeenden, grauwe
ganzen, meerkoeten, kuifeenden, reiger, witte reiger. Zie ook
www.waarneming.nl
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