
Pingokuier 
Wandeltocht over 10 km. 
 
De pingokuier voert de wandelaars langs twee prachtige in het landschap liggende pingoruïnes. Pingo’s zijn in 
de laatste ijstijd gevormd. Dit gebeurde door, het gedurende een periode van honderden en soms duizenden 
jaren, bevriezen en ontdooien van grondwater reservoirs onder het oppervlak. Bij een warmere periode 
ontdooiden de onder het oppervlakte liggende ijsklompen om vervolgens weer te bevriezen in koudere perioden. 
Dit soort processen van inkrimpen bij dooi en door uitzetten bij vorst, deed de ijsklompen langzaam groeien. 
Door de groei van de klompen ijs bij die processen ontstonden grote ijsheuvels in het landschap. Toen het 
klimaat voorgoed veranderde en warmer werd ontdooiden de grote pingo’s en storten in. Wat overbleef was een 
meertje met daarom heen een hoge rand. Die hoge rand is ontstaan doordat bij het groeien van de ijsklomp 
onder het aardoppervlak de daarop liggende grond op een gegeven moment van de pingoheuvel naar beneden 
schoof. Wat in het landschap nog te zien is van deze processen zijn de prachtige pingoruïnes. Het zijn de 
monumenten uit de ijstijd. 
 
Wandelroute.  
Vanuit het IJstijdenmuseum rechtsaf Schoolstraat. 
Na 50 m rechtsaf Julianalaan. 
Einde Julianalaan met splitsing Voorstraat rechtsaf voetpad. 
Vervolgens fietspad rechts van de weg het West. 
Na 300 m rechtsaf Egypte. 
In bocht naar links, rechtsaf over de spoorwegovergang en vervolgens links 
Onder viaduct door en meteen rechtsaf doodlopende weg. 
Na 150 m linksaf fietspad Poelepaad. 
Bij splitsing van fietspaden rechtsaf. 
 
Na 50 m ligt rechts van het voetpad de Hamstrapoel, een pingoruïne uit de ijstijd. De pingoruine vormde 
jarenlang de oorsprong van het riviertje de Swadde. Het riviertje loopt vanaf deze pingoruine naar rechts 
richting Buitenpost en naar links langs het fietspad richting Zwagerbosch en vervolgens naar de Zwemmer. De 
pingoruïne ligt op de zuidwestelijke hoek van het landgoed Fogelsanghstate. Tot aan de vorige eeuw werd het 
visrecht in de pingoruine verpacht. In 2005 is de pingoruine gerestaureerd en uitgebaggerd. 
 
Na de pingoruïne fietspad blijven volgen. 
Aan het einde van het fietspad rechtsaf schelpenpad en vervolgens Boskloansje. 
Einde weg Boskloansje rechtsaf Hanenburg. 
Na bord bebouwde kom Veenklooster rechtsaf en vervolgens de Brink. 
 
Aan de Brink in Veenklooster staat het landbouwmuseum de Brink met daarin een archeologisch steunpunt en 
VVV kantoor. Verder zijn er een théeschenkerij It Lytse Slot en het museum Fogelsanghstate gevestigd. 
 
Vanaf de Brink Veenklooster weg vervolgen richting Buitenpost. 
Na bebouwde kom fietspad linkerzijde van de weg volgen. Keningswei 
In bocht naar rechts Keningswei linksaf onverharde weg Fogelsanghloane 
 
Na 100 m ligt rechts van de weg een pingoruïne in het landschap. De pingoruïne is jaren in gebruik geweest bij 
de adellijke bewoners van Fogelsanghstate. Ook de rond  Veenklooster liggende boerderijen behoorden in het 
verleden bij de bezittingen van de adel die op Fogelsanghstate woonde. Ten teken van dit eigendom werden de 
deuren van de schuren van de boerderijen beschilderd met een zandlopervorm in twee verschillende kleuren. 
 
Einde Fogelsanghloane bij splitsing met schelpenpaden rechtstaf Pibo van Domapaad. 
Einde Pibo van Domapaad linksaf en onder viaduct door 
Na viaduct rechtdoor W.H.Van Heemstra weg. 
Na splitsing met fietspad eerste weg linksaf Paradyske 
Op splitsing rechtsaf Paradyske richting Buitenpost. 
Weg volgen en 150 m na bruggetje linksaf richting Buitenpost 
Fietspad en vervolgens Swaddepaed. 
Eerste weg rechtsaf Einsteinstraat 
Bij splitsing linksaf Jeltingalaan. 
Meteen na spoorwegovergang rechtsaf voetpad en vervolgens Schoolstraat  
U bent terug bij het IJstijdenmuseum. 


