
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 Noordoost-Friesland 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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     HOLWERD



Ontstaan van Holwerd
Het dorp moet ergens in de achtste eeuw zijn ontstaan. 
De oudste vermelding van de dorpsnaam heeft 
betrekking op de kerk van “Holeuurt”, die in het bezit 
van de Abdij Echternach was. Holwerd bestond naast 
een aantal kleinere woonterpen, uit drie grotere terpen. 
Het meest noordelijk ligt de kerkterp, onderzoek 
heeft aangetoond dat deze terp enkele eeuwen 
voor het begin van de jaartelling is gevormd. Hierop 
is vervolgens de uit de 7e of 8e eeuw daterende 
“handelsterp” (Foarstrjitte/Hegebuorren) aangesloten. 
Holwerd ontwikkelde zich dankzij de ligging aan zee, 
door de jaren heen tot handelsdorp. Ook de adel was in 
Holwerd ruim vertegenwoordigd en zij bouwden 
voorname huizen en states.

Ontwikkeling van het dorp
Holwerd groeide gestaag en ook het aantal bedrijven 
groeide mee; timmerbedrijven, bierbrouwers, (jenever)
stokers, smederijen, schippers etc. Hierdoor kwam 
Holwerd in aanmerking voor stadsrechten. Die 
stadsrechten zijn echter aan Dokkum toegewezen 
in 1298. De typerende stoepen voor de huizen aan 
de Hegebuorren zijn rond 1870 ontstaan. Er is grond 
van de terp afgegraven om de terp minder steil te 
maken. Voor het verkeer van toen (paard en wagen) 
een verbetering en voor het dorp nu een unieke 
karakteristieke erfenis.

Toekomst
Door de inwoners van Holwerd wordt hard gewerkt 
aan de toekomst van het dorp, d.m.v. het ambitieuze 
projectplan Holwerd aan Zee. Wordt Holwerd aan Zee 
werkelijkheid, dan verandert Holwerd in een 
recreatief-toeristisch centrum met regionale uitstraling. 
De op de terp gelegen dorpskern komt weer aan het 
water te liggen en de robuuste Holwerter Toer wordt 
als lichtbaken in ere hersteld.

Meer informatie www.holwerdaanzee.nl

1. Start bij Logement Nij Bonga
2. Op driesprong rechts Stasjonswei
3. Bij driesprong links Waling Dykstrastrjitte
4. Op driesprong rechts Foarstrjitte
5. Deze straatnaam gaat over in Hegebuorren
6. Hegebuorren uitlopen
7. Loop richting kerk
8. Ga bij de kerk terug Tsjerkestrjitte
9. Straatnaam wordt Hegebuorren
10. Eerste pad links, bij trappen omhoog, Klokstrjitte

11. Einde pad links De Terp
12. Straat uitlopen tot viersprong hier links Pôlewei
13. Tweede straat links Keningsstrjitte 
14. Waar de straat breder wordt eerste straat links 
 Radiostrjitte
15. Je komt weer op de Klokstrjitte
16. Hierna links Waling Dykstrastrjitte
17. Bij driesprong links aanhouden Stasjonswei
18. Eerste straat links Van Bongastrjitte
19. Driesprong rechts Elbasterwei
20. Loop door tot Logement Nij Bonga

Route Holwerd 
Lengte 1,6 km

HolwerdWandel met je mobiel 
Ga naar waddentour.nl/holwerd of gebruik de QR-code voor de 

interactieve wandelroute van Holwerd.   

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 deze 

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. 

 

LOGEMENT NIJ BONGA


