
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

Elk dorp heeft een folder met informatie over het dorp en de 

wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij toeristische 

informatiepunten. 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 

0519-571391 0900-8842 085-1309156

0519-321236 06-23341847 0519-518101

06 55336061

0519-724917

0519-241836

06-13977360

0519-220800 06-27181724

0519 589 351

050-2111472

06-41793604

Dorpsbelang Wierum

Lorem ipsum

jutvogel@castora.nl 06 17375869 0519 589781

0519 589 201

(0)625270762

0519 589 723

06-51288201 06-83551559 06-12890729

0519-571351 06-54696317 0519-571306

06-53795347 06-25270762

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

interactieve wandelroutes van Ternaard.   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

     TERNAARD



Ontstaan van Ternaard
Ternaard is als dorp waarschijnlijk ontstaan door 
de samenkomst van drie vaarten: Visbuurtstervaart, 
Hantumervaart en Wierumervaart. Door de 
strategische samenkomst van vaarten en wegen 
ontwikkelde Ternaard zich in de middeleeuwen als 
komdorp, en was het al snel een relatief groot dorp. 
Ternaard lag tot de gemeentelijke herindeling van 1984 
in de voormalige gemeente Westdongeradeel. Sinds 
2019 valt Ternaard onder de gemeente Noardeast-
Fryslan. 

Het dorp Ternaard  
Het gemeentehuis van Westdongeradeel stond in 
Ternaard, nu bestaat dit gebouw uit appartementen. 
De ‘Grutte Tsjerke’ (grote kerk) staat tegenover het 
voormalig gemeentehuis. Deze Gotische kerk is van 
ongeveer 1525; het gebouw inclusief het interieur 
en het orgel, is een rijksmonument.  In het midden 
van het dorp ligt het Groene Hart; dit groene veld is 
een camping met sportterrein. In de zomer wordt 
er regelmatig gekaatst. De spoorlijn liep vanaf 
Leeuwarden naar Anjum. Het Dockumer Lokaeltsje 
(personenvervoer) werd eind 1940 opgeheven en in 
1974 werd ook gestopt met het goederenvervoer.  

  Omgeving
De omgeving van Ternaard bestaat uit vruchtbare 
landbouwgronden. Ten noordwesten van Ternaard 
ligt aan de voet van de voormalige zeedijk de 
Fiskbuorren (Visbuurt), deels bestaande uit voormalige 
vissershuizen. Aan de andere kant van deze dijk is de 
eendenkooi van Staatsbosbeheer. Ten noorden van 
Ternaard ligt het gebied dat ‘It Skoar’ wordt genoemd. 
Het is de grens tussen de Waddenzee en het land. Aan 
de noordkant van de zeedijk zijn de kwelders en is de 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee te bewonderen.   
 
Meer informatie www.ternaard.nu 

1. Op toegangsweg ga richting Zuidoosten, na 33 m
2. Bij de kruising rechtdoor op Stasjonswei, na 84 m
3. Rechtdoor op Nijbuorren, na 247 m.
4. Bij de kruising rechtdoor Stasjonswei, na 195 m
5. Rechtdoor op Hantumerwei, na 119 m
6. Links op Seepmawei, na 364 m
7. Scherp linksaf op Pad, na 257 m
8. Rechts op Van Aylvastrjitte, na 60 m
9. Links op pad, na 193 m
10. Bij de kruising rechts op Riedhússtrjitte, na 186 m
11. Rechts op Worp van Peymastrjitte, na 173 m
12. Links op Van Aylvastrjitte, na 164 m
13. Rechts op Halbertsmastrjitte, na 33 m
14. Links op Tsjerkestrjitte, N358, na 96 m
15. Bij de kruising scherp rechtsaf op pad, na 56 m
16. Links op Oranjebuorren, na 153 m
17. Links op Opslach, 34 meter

1. Op toegangsweg ga richting noordoosten, na 36 m
2. Rechts en volg Opslach, na 46 m 
3. Rechts op Oranjebuorren, na 23 m
4. Rechts bij splitsing en volg Oranjebuorren, na 128 m
5. Rechts op pad, na 37 m
6. Kruising scherp linksaf Tsjerkestrjitte, N358, na 121 m
7. Rechts op Halbertsmastrjitte, na 129 m
8. Links op Worp van Peymastrjitte, na 76 m
9. Rechts op Van Aylvastrjitte., na 25 m
10. Sla rechts af bij de splitsing op pad, na 159 m
11. Bij de kruising rechts op pad, na 308 m
12. Links op Stasjonswei. na 178 m
13. Rechtdoor op Hantumerwei, na 119 m
14. Links op Seepmawei, na 1,21 km
15. Ga links bij de splitsing op Langewei, na 529 m
16. Rechts en volg Nesserwei, na 243 m
17. Links en volg Nesserwei, na 370 m
18. Rechts op pad, na 909 m
19. Links op ‘t Skoar, na 375 m
20. Kruising buig linksaf op Bergwandelpad, na 517 m
21. Scherp linksaf en volg Bergwandelpad, na 313 m
22. Links en volg pad, na 17 m
23. Rechtdoor op ‘t Skoar, na 1 kilometer
24. Rechtdoor op Koaiwei, na 663 m

25. Rechts op voetpad, na 96 m
26. Links op Fiskbuorren, na 562 m
27. Rechtdoor op Lytse Wei, na 272 m
28. Links op voetpad, na 217 m

29. Rechtdoor op Pelmûnewei, na 477 m
30. Links op Nijbuorren, na 228 m
31. Rechtdoor op Stasjonswei, 84 m

Route 1 Ternaard Lengte 2,12 km

Route 2 Ternaard Lengte 9,05 km
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