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Route wandelen en fiets

De Verbindingsroute
De verbindingsroute voert je langs en door een aantal
mooie en interessante plekken in het landschap
van Noordoost-Friesland. De totale lengte van de
verbindingsroute bedraagt ongeveer 60 kilometer.
Er is een route voor wandelaars, fietsers en voor
automobilisten.
Op waddentour.nl/verbindingsroute kun je een
vervoerswijze selecteren (voetganger, fiets of auto)
vervolgens wordt de betreffende verbindingsroute
getoond die je tijdens de tocht kunt gebruiken.
Natuurlijk staat het je vrij om van de aangegeven
route af te wijken en gebruik te maken van kortere
of langere verbindingen tussen de dorpen. Op
die manier kun je ook zelf ontdekken hoe mooi
Noordoost-Friesland is.

Meer over de Waddentour
Elk dorp heeft een folder met informatie over het dorp en
de wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij
toeristische informatiepunten. Met waddentour.nl kun je
op je mobiel voor elk dorp een routekaart en -beschrijving
gebruiken en weet je precies waar je bent. Onderweg zie
je informatiebordjes van de Waddentour met een code.
Als je deze code invoert op je mobiel krijg je nog meer
bijzondere informatie en beelden van het gebouw, het
object of de straat. Aan het begin of op een centraal punt
van elk dorp is ook een groot welkomstbord te vinden met
meer informatie over de Waddentour.
De Waddentour is een initiatief van de dorpsbewoners
(vertegenwoordigd in de Stichting Waddentour) die meer
bekendheid willen geven aan het noordelijke deel van de
gemeente Noardeast-Fryslân en de daarin gelegen dorpen.

0519-724917

Waddentour wordt mogelijk gemaakt door:

Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische
route langs karakteristieke dorpsgezichten
De Waddentour is een toeristische route waarbij de
rijke historie van karakteristieke dorpsgezichten in
Noordoost-Friesland en de waardevolle omgeving in
beeld worden gebracht.
In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes
volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere
panden en punten. Deze zijn herkenbaar aan de
informatiebordjes die op de gevel, in de tuin van
historische panden of in de omgeving van
cultuurhistorische punten zijn geplaatst.
www.waddentour.nl

Route 1 Metslawier

Metslawier

Lengte 2 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Start bij café Veldzicht
Met de rug naar café en loop links de M. fan Loanstrjitte in
Na ± 75 m na briefenbus links (smal paadje)
Aan het einde scherp links
Dit paadje volgen en u komt op de B. Bekkerstrjitte hier
rechts
Loop voorbij het kunstwerk en ga rechts omhoog richting
Doarpstsjerke

Ontstaan van Metslawier
Het dorp is voor het begin van de jaartelling ontstaan
op een kunstmatige verhoging in het landschap ook
wel terp, wier, wierde of warft genoemd. De bebouwing
heeft zich lange tijd beperkt tot de ovaalvormige terp
die nu begrensd wordt door de Balthasar Bekkerstrjitte
en de Master van Loanstrjitte.

B&B BINNENINN

Eind van de opgang rechts aanhouden tot ingang kerk en
hier rechtsaf
Eind van het pad links M. fan Loanstrjitte (kijk even achterom)
Eerste pad linksaf Tsjerkebuorren
Einde pad rechts
Bij eind van de gracht rechtsaf tussen de hekken door
Stinsen terrein oversteken en door hek naar de M. fan
Loanstrjitte
Hier links en deze straat volgen
Op driesprong links B. Bekkerstrjitte
Deze weg volgen tot pleintje met kunstwerk
Hier rechts aanhouden Singel
Deze weg uitlopen tot de Roptawei en hier weer links
Deze straat volgen en u komt weer op het plein voor café

Ontwikkeling van het dorp
De middeleeuwse kerk en de in 1776 op de
fundamenten daarvan gebouwde Doarpstsjerke
vormde het centrale punt. Aanvankelijk ontwikkelde
de bebouwing zich aan de noordkant van de kerk,
maar in de loop van de tijd werd het gehele terpgebied
bebouwd. Het merendeel van de bebouwing was
daarbij georiënteerd op paden en stegen binnen de
‘ringwegen’.

Start

CAFÉ VELDZICHT

Veldzicht

Route 2 Metslawier
Lengte 4 km

Wandel met je mobiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Start bij café Veldzicht
Met de rug naar café en links de M. fan Loanstrjitte in
Na ± 200 m links, opgang naar kerk
Bij kerk rechts
Einde straatje rechtsaf u komt weer op de M. fan Loanstrjitte
Hier linksaf
Tegenover ingang erf boerderij links richting kerk
Bij achterkant kerk rechtsaf naar beneden

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naar B. Bekkerstrjitte hier rechtsaf
U loopt het dorp uit en rechtsaf bospad op
Pad blijven volgen
Einde pad links en direct weer rechts bospad
Dit bospad blijven volgen
Bij driesprong rechts over brug tussen 2 coniferen hagen door

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Einde pad links en over brug
Pad blijven volgen achter huizen langs
Einde pad links (sintelpad)
Pad blijven volgen tot asfalt weg
Weg oversteken en links
Na 100 m rechts wandelpad
Pad blijven volgen (oude spoorbaan)
Weg oversteken en pad blijven volgen
Pad buigt naar rechts
Einde pad rechts Roptawei
1e kruising links Singel en deze weg volgen (buigt naar rechts)
Pleintje schuin oversteken (witte huis rechts) opgang kerk
Bij pomp 2x rechts aanhouden
Op Bekkerstrjitte linksaf naar café

Ga naar waddentour.nl/metslawier of
gebruik de QR-code voor de interactieve
wandelroutes van Metslawier.Op je
mobiel krijg je dan de routekaart en
-beschrijving en weet je precies waar
je bent. Onderweg zie je bij panden of
objecten regelmatig informatiebordjes
van de Waddentour met een viercijferige
code. Als je deze code invoert op de
website op je mobiel krijg je nog meer
bijzondere informatie en beelden van het gebouw, het object of
de straat. Je wandeling wordt een fantastische ontdekkingstocht.
Kijk ook op www.waddentour.nl

Een van de mooiste terpdorpen
Het dorpsgedeelte dat zich in de voorbije eeuwen
op en rond de terp heeft ontwikkeld is van een
zodanige cultuurhistorische, stedenbouwkundige
en architectonische waarde, dat dit in 1990 werd
aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht.
Binnen het Beschermde Dorpsgezicht is de
Doarpstsjerke met zijn kerkhof en zijn monumentale
bomenkrans (linden) het centrale punt. Het is mede
daarom dat deze de status van rijksmonument heeft.
Het Beschermde Dorpsgezicht omvat het gehele
gebied van de terp tussen de al genoemde ringwegen
en enkele gebieden ten noordwesten en zuidoosten
daarvan.
De architectonische en stedenbouwkundige waarde
van het geheel is zo groot dat Metslawier als een
van de mooiste terpdorpen in Friesland mag worden
aangemerkt.
Meer informatie www.mitselwier.nl

