
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 

0519-571391 0900-8842 085-1309156
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06 55336061Dorpsbelang Wierum

jutvogel@castora.nl 06-17375869
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     WIERUM



Der’t de dyk it lân omklammet,  
lyk in memme-earm har bern……
 
Waar de dijk het land omarmt,  
gelijk een moederarm haar kind……

Ontstaan van Wierum
Wierum is ontstaan op een brede terp, die in de vroege 
Middeleeuwen werd opgeworpen op een kwelderwal. 
Het noordoostelijke deel van de rechthoekige terp 
verdween uiteindelijk in zee door stormen die de terp 
teisterden. Op de terp staat de Mariakerk, welke in 1200 
gebouwd is. Alleen de toren aan de westzijde van de 
kerk is nog in de oorspronkelijke staat, de rest is in de 
20e eeuw vervangen. De kerk stond oorspronkelijk 
in het midden van het dorp, maar door de eerder 
genoemde stormen is de kerk aan de rand van het dorp 
tegen de Zeedijk komen te liggen. 

Vissersdorp
Wierum is van oudsher een echt vissersdorp. In 1882 
bestond de Wierumer vloot uit 15 schepen. Het 
visseizoen duurde van maart/april tot en met juni en 
van september/oktober tot eind december. Zomers 
werkten de vissers vaak bij de boer op het land. 
Naast de visserij, wat de grootste bron van inkomsten 
was, werkte men bij de boer of als kleine zelfstandige; 
bakker, slager, schoenmaker, timmerman of men 
dreef één van de vele kleine winkeltjes (nering) om in 
het levensonderhoud te kunnen voorzien. Cafés en 
herbergen waren hier in alle maten. Rond 1750 was het 
een bruisende handels- en vissersplaats, met bijna 600 
inwoners en 35 bedrijven en winkels.
 
Tegenwoordig heeft Wierum ca. 315 inwoners en 
is men alleen al voor de dagelijkse boodschappen 
aangewezen op de omliggende dorpen en Dokkum.
Een café en een paar boerenbedrijven bleven voor 
het dorp behouden. De laatste jaren zijn verschillende 
zzp’ers weer als zelfstandige in en rond het dorp actief.

1. Op toegangsweg ga richting Zuidoosten, na 5 meter
2. Rechts op Ternaarderwei, na 77 meter
3. Links op Skuonmakkerspaad, na 88 meter
4. Links op Thomas Jellesstrjitte, na 102 meter
5. Rechts op Haadstrjitte, na 95 meter
6. Rechtdoor op Pastorijstrjitte, na 132 meter
7. Rechts op Master Sinnemastrjitte, na 164 meter
8. Links op Liudgerstrjitte, na 85 meter
9. Rechtdoor naar, Kerkplein, na 10 meter
10. Linkersteeg volgen, Muntsjestege, na 76 meter

11. Rechts op Haadstrjitte, na 30 meter
12. Rechts op Tsjerkjestrjitte, na 76 meter
13. Links naar,  Dykstrjitte, na 80 meter
14. Terug bij Startpunt, de Breedte

Route Wierum 
Lengte 1,17 km

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

interactieve wandelroutes van Wierum.   

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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