
Noardwest Fryslân

Welkom in het Fryslân van 
terpdorpen en de elfsteden 
Harlingen, Franeker en Leeu-
warden. Van de Waddenkust 
met veel cultuur en warm gas-
theerschap. Met rijke kwelders 
en voormalige zeeslenken. Het 
Friesland dat is geïnspireerd 
door een oude zee. 
www.oudezee.nl

/oudezee

/oudezee

Deze routekaart is uitgegeven door stichting Bestemming Noardwest 2020. Alle gegevens zijn met grote
zorgvuldigheid verzameld en verwerkt. De stichting kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

Iedere theetuin
is bijzonder

1. Muzikale Creatieve Theetuin 
/ De Tuin
Heerlijke plek aan de waddenkust  om te 
genieten van de mooiste luchten en vergezichten 
omlijst door live muziek, exposities , theater en meer...

2. De Aerden Plaats, Vlindertuin
Bloeiende natuurmuren met inheemse vlinderflora 

3. Dekema State 
Eeuwenoude adellijke oase met museaal Fries kasteeltje 

4. De Brinkhoeve 
1,5 hectare thee- en kampeertuin sinds 1998 

5. Kloostertuin Oosterbierum 
Rustpunt tussen Slachtedyk en KloosterLidlum, 
tussen vlinders en vogels 

6. Theetuin Slappeterp 
Plattelandsverrassing met terpenzwerfhut en hooiberg 

7. Rustpunt Moundersplak (zelfservice) 
Een heerlijk rustmoment in de koffiekamer van de 
molenaar voor koffie, thee, fris of wat anders 

8. Anneke’s Theetuin & Botenverhuur 
Koffie, thee & meer op een gezellig terras aan het water! 

9. Theetuin Tritzum 
Kleinschalige zorgboerderij met theetuin, waar je kunt 
genieten van boerenijs en eigengemaakte taarten. 

10. Theetuin De Gauwe Krakeling 
Sfeervol terras aan het water met weidse vergezichten. 
Lekkernijen uit eigen bakkerij en praamverhuur.

11. Theetuin De Dille 
Unieke plek langs de Zwette tussen 
Leeuwarden en Sneek



De Theetuinen

De oude zeebodem van Noordwest

Friesland maakt van bewoners échte tuinlief-

hebbers. Bij boerderijen en in de terpdorpen zie

je de uitwerking van de vruchtbare grond.

Het is niet verrassend dat er zoveel theetuinen

zijn. Strek je benen na een wandeling of

fietstocht en kom tot rust in een groene oase.

Onze openingstijden
Volg de route ook op www.facebook.com/theetuinen

1. OUDE BILDTZIJL:
Muzikale Creatieve Theetuin / De Tuin
Nieuwebildtdijk 86, 06-12100074  Op 
Voor openingstijden : www.ruimtelijkuitzicht.nl

2. OUDE BILDTZIJL: 
Vlindertuin Aerden Plaats 
Ds. Schuilingstraat 4-6, 0518-421012. 
mei t/m sept. dagelijks 10.30 - 16.30 u.
(dinsdags gesloten) 

3. JELSUM: 
Dekema State 
Dekemawei 5, 058-2570020. 
Voor openingstijden: www.dekemastate.nl 

4. WIER:
De Brinkhoeve 
Gernierswei, 0518-462287. april t/m juni
en sept: do. t/m zon. vanaf 14.00 u. juli 
en aug: di. t/m zon. vanaf 14.00 u. 

5. OOSTERBIERUM: 
Kloostertuin Oosterbierum 
Sint Joristrjitte t.o. no 22, 06-20647416. 
Vrije toegang dagelijks van zonsopgang 
tot zonsondergang. Theetuin: april tot 
sept. zat. 10.00-12.00 u. juli tot begin sept.
zon. 13.00-17.00 u. Excursies op afspraak.
Fietsoplaadpunt.

6. SLAPPETERP: 
Camping & Theetuin Slappeterp 
Kleasterdyk 12a, 06-51275482. mei, juni
en sept: vrij t/m zon. 13.30-17.30 u. 
juli en aug. dagelijks 10.00-17.30 u. 
Groepen door de week op afspraak

7. DRONRYP:
Rustpunt Moundersplak (zelfservice)
Puoldyk 69,  06-27047578. 
dagelijks 9.00-20.00 u. Meer informatie
op: www.moundersplak.nl

8. HITZUM:
Anneke’s Theetuin & Botenverhuur 
Hoofdweg 22,  06-53271719. 
april tot okt, dagelijks 10.00-17.00 u. 

9. TZUM:
Theetuin Tritzum
Tritzum 1,  06-48523806
Geopend van ma t/m vrij  09.00 tot 17.00
www.zorghoevetritsum.nl

10. WINSUM: 
Theetuin De Gauwe Krakeling 
Lytse Streek 6, 06-52312811
Bezoek uitsluitend op afspraak
Meer informatie: www.degauwekrakeling.nl
 
11. EASTERWIERRUM: 
Theetuin en minicamping de Dille 
De Dille 3, 06-30057451. Van april
tot okt. geopend van 10.30 tot 17.00 u. 
Meer informatie www.dedille.nl

Het Uytland

In het Noordwesten van Friesland ligt

het Uytland. Een groots en open landschap

van terpen en dijken aan de Waddenzee, dat

nog niet door het massatoerisme is ontdekt.

Met overal streekproducten, terpdorpen en de

gezonde, zilte lucht. Voor ontdekkingsreizigers

een uitstekende bestemming om zich te laten

verrassen en tegelijk met beide voeten op de

grond te staan. Helemaal in je element!

www.greidhoeke.com

www.uytland.nl

De Greidhoeke

In het groene midden van Friesland ligt

de Greidhoeke. Je vindt hier weilanden met

Friese koeien en de grutto in een van de

verschillende natuurgebieden. De Greidhoeke

is een waterrijke streek. Met karakteristieke

terpdorpjes gelegen aan vaarten en sloten, die

gebruikt werden voor de aan- en afvoer

van melk. Heel bijzonder zijn de mummies in

Wiuwert en een fresco van een Jezus-zonder-baard

in de kerk van Boazum. Ook Jorwert ligt in deze

streek, bekend van Geert Mak’s boek ‘Hoe God

verdween...’ In de zomer beleef je in de Greidhoeke de

traditionele Friese sporten zoals het tippen, kaatsen en

het fierljeppen.
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