
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

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. 

Waddentour wordt mogelijk gemaakt door:

Waddentour wordt gesponsord door:

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.
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Route wandelen en �ets 
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     Ee: Hèt vlasdorp van Nederland



Ee is de kortste plaatsnaam in Nederland, de enige 
ook met slechts twee letters. Dit fraaie terpdorp met 
beschermd dorpsgezicht kent een lange geschiedenis, 
want al voor het jaar 900 moet er bebouwing zijn ge-
weest. Ee duidt op het Latijnse aqua, wat water bete-
kent. Vandaar dat één van de straten ‘Haven’ heet. Tot 
hier was het vroeger mogelijk om met de schepen het 
dorp te bereiken.

Beschermd dorpsgezicht
In het centrum van het dorp staat de monumentale 
kerk, tegenwoordig Tsjerke op ‘e Terp genoemd. De 
kerk is rond 1250 gebouwd. Het gedeelte rond de kerk 
en de oude dorpskern is aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht. Door deze bijzondere status is het hart 
van het dorp met haar gevarieerde bebouwing van 
huizen en boerderijen een uniek monument dat 
bewaard is gebleven. 

Tot 1940 kende Ee een echte boerenbevolking, 
afgewisseld met landarbeiders en een behoorlijke 
middenstand. De boerenbedrijven zijn gebleven, maar 
door mechanisatie zijn de landarbeiders verdwenen. De 
middenstand is steeds verder gekrompen. 
Daarentegen bruist het van de nieuwe initiatieven van 
‘kleine’ ondernemers.

Uniek vlasmuseum
Een bezienswaardigheid in Ee is vlasmuseum ‘Het 
Braakhok’ in de Foeke Sjoerdsstrjitte. Dit is het enige 
museum in de wijde omgeving dat de bewerking van 
vlas laat zien. In het schuurtje waar het vlasmuseum 
is ondergebracht was vroeger een echt ‘braakhok’ 
gevestigd. In de wintermaanden werkten hier mensen, 
die moeite hadden rond te komen. Het was eigenlijk 
een sociale werkvoorziening. Het ‘braken’ (breken) was 
de eerste bewerking. Vlas was vroeger een belangrijk 
landbouwproduct voor de linnen- en lijnolieindustrie. 
Mede door dit vlasmuseum wordt Ee tegenwoordig als 
It Flaaksdoarp (het vlasdorp) op de kaart gezet. 
Zo is er ook een Flaakspaad en een Flaaksplein.

Meer informatie: www.dorp-ee.nl

1. Start op kruising Achterwei/Grutte Loane bij bord van 
 de Waddentour
2. Loop de Grutte Loane in en loop deze straat uit tot de 
 Omgong
3. Loop eerst een rondje om de Omgong
4. Loop deze driekwart rond, dan rechtsaf naar de Haven
5. Einde straat rechts; Uniastrjitte
6. Eerste straat rechts; Stienfeksterwei
7. Na 150 m op de kruising rechts; Lytse Loane
8. In het midden van deze straat links; Hege Loane
9. Einde straat rechts; Achterwei
10. Eerste straat rechts; Keareweare

11. Om het Vlasmuseum links; Foeke Sjoerdsstrjitte
12. Eerste straat rechts; Sytse Klases Steech
13. Einde straat links, u komt weer op de Grutte Loane
14. Deze straat uitlopen en u bent op het eindpunt.

Route Ee 
Lengte 1,2 km

Ee: Hèt vlasdorp van NederlandWandel met je mobiel 
Ga naar waddentour.nl/ee of gebruik de QR-code voor de 

interactieve wandelroute van Ee.   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
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