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1 Erik-Anders Gård N 61 16.352 • E 16 59.634 5 Uitzichttoren N 61 16.390 • E 17 02.685
2 Graspad rechts N 61 16.386 • E 16 59.607 6 Splitsing met infobord N 61 16.374 • E 17 03.958
3 Wegwijzers N 61 16.561 • E 17 00.482 7 Asfaltweg N 61 16.505 • E 17 04.146
4 Splitsing van paden N 61 16.522 • E 17 01.627 8 Eerste asfaltweg links N 61 16.781 • E 17 02.760

GPS-coördinaten wandelinG 7 - SöderHamn - een Herenboerderij en een voGelreServaat

 Uitstroom van het Ålsjön
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SÖDERHAMN 

een herenboerderij en een vogelreservaat

er naar tOe
Deze route vertrekt vanaf de 
Hälsingegård Erik-Anders, 
in een gehuchtje net buiten 
Söderhamn. Neem vanaf de 
E4 de afslag richting Falun 
(weg 50). Rijdt 3,2 km in 
de richting Falun en neem 
dan de afslag Erik-Anders/
Söderala. Ga na 1,2 km 
linksaf en volg de borden 
Erik-Anders. Parkeer je auto 
op de parkeerplaats links 
van de weg, vlak voor de 
Hälsingegård Erik-Anders.

waarOM?
In de 19de eeuw ging het economisch zeer voorspoedig in Hälsingland. Het geld dat 
binnenstroomde werd voor een belangrijk deel gestoken in het vergroten en verfraaien 
van de woonhuizen op de boerderijen (gården). Zeven van deze boerderijen zijn door 
UNESCO gezamenlijk op de Werelderfgoedlijst gezet, onder de noemer ‘Hälsingegården’. 
Deze wandeling start bij één van die zeven boerderijen. Bij de Erik-Anders Gård kun je 
binnen rondkijken, koffie drinken en het informatiecentrum bezoeken, om zo meer aan 
de weet te komen over deze van binnen zo rijkelijk gedecoreerde huizen. Daarna ga je 
door de open velden richting het Ålsjön natuurreservaat, een meer met rietlanden en 
eilandjes waar meer dan 200 soorten vogels zijn gesignaleerd. Aan de oever van het 
meer staat een uitzichttoren, compleet met vogelboeken en een kacheltje.   

7
AFSTAND:  10,1 km
DUUR:  3 uur
ZWAARTE:  1
LAAGSTE PUNT:  12m, HOOGSTE PUNT: 51m
TOTALE STIJGING:  39m
KAART:   Terrängkartan 659 Söderhamn
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Ålsjöstugan

Uitzichttoren

de wandelInG
Met je rug naar de Erik-Anders Gård (GPs1) ga je linksaf de steenslagweg op. Na 75 
meter kom je bij de ingang van de parkeerplaats aan de rechterkant van de weg. Ga 
links van die toerit een smal graspad (GPs2) op.
Je loopt tussen de bomen en struiken door en volgt het smalle pad tot je na 175 
meter uitkomt aan de rand van een veld. Hier ga je linksaf en volg je de rand van het 
veld, langs struiken. Na 30 meter volg je de rand van het veld naar rechts. Je loopt 
even verder rechts van een greppel/sloot. Waar de greppel eindigt ga je rechtdoor, 
nog steeds langs struiken en bomen. Je komt uit op een steenslagweg, bij wegwijzers 
(GPs3).
Hier ga je rechtsaf. Volg de steenslag ruim 600 meter. Je loopt dan langs een stenen 
gebouw en direct daarna kom je bij de Ålsjöstugan. Hier ga je rechtdoor het smalle 
pad op. Je passeert via een brug een beek en kort daarna ga je via een vlonder door 
een tunnel onder de snelweg door. Je komt uit op een splitsing van paden (GPs4).
Hier ga je rechtsaf, richting ‘Sand’. Je volgt het smalle bospad en loopt verderop over 
vlonders, door een klaphek. Het pad buigt dan naar links en loopt door de bosrand. 
Het buigt even verder het bos in en je komt uit op een splitsing van paden. Hier ga je 
linksaf. Op een Y-splitsing kort daarna kies je het rechter pad. Volg het pad langs de 
rand van het natuurreservaat. Je loopt afwisselend over een smal pad en vlonders. Je 
passeert een informatiebord. Verderop kom je uit bij een uitzichttoren (GPs5).
Vervolg het pad. Je passeert via een houten brug een stroompje en houdt op de split-
sing daarna links aan, richting ‘Sand’. Negeer bij een wegwijzer een pad naar rechts. Je 
komt uit bij een splitsing met een informatiebord (GPs6).
Hier ga je linksaf, een pad voor sneeuwscooters op. Dat wordt verderop smaller. Volg 
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het pad rechtdoor, langs veehekken. Het pad buigt met de afrastering mee naar 
rechts, je komt uit op een steenslagweg bij een huis. Hier ga je linksaf en na 50 me-
ter kom je uit op de asfaltweg (GPs7).
Hier ga je linksaf. Je volgt de weg 1,4 km en neemt dan de eerste asfaltweg naar links 
(GPs8). 
Na circa 1 km ga je, vlak voor de E4, linksaf een parkeerplaats op. Loop rechtdoor, 
parallel aan de E4, langs het hek, richting de Ålsjöstugan. Volg het pad, grotendeels 
vlonders, langs het water. Je komt na een brug uit op een splitsing van paden (GPs4).
Hier ga je rechtsaf, richting Ålsjöstugan. Via vlonders loop je weer door het tunneltje 
onder de E4. Volg het smalle pad rechtdoor tot je weer uitkomt bij de Ålsjöstugan. 
Loop rechtdoor en volg de smalle steenslagweg. Na 600 meter, net na een flauwe 
bocht naar rechts, zie je de wegwijzers (GPs3) die je naar de Erik-Anders Gård  
verwijzen.
Hier ga je linksaf en volg je het smalle pad langs de rand van het veld, langs bomen 
en struiken. Verderop loop je weer langs de greppel/sloot. Volg het pad langs de rand 
van het veld, met een bocht naar links. Na 30 meter ga je rechts het smalle pad op 
dat terugloopt naar de steenslagweg (GPs2).
Ga links en na 75 meter ben je terug bij de Erik-Anders Gård (GPs1).

4545Erik-Anders Gård


