
Leuke dorpjes en steden en uitstapjes 

rondom  It Wiid. 

 
Leeuwarden (ca. 19 km)  
 
Leeuwarden is het culturele hart van Friesland. Wie aan Leeuwarden 
denkt, denkt aan 'us mem', de Friese versie van de toren van Pisa, de 
Prinsentuin en poëzie op straat. De stad kent een autovrij centrum, 
zodat u rustig kunt winkelen, kuieren of genieten van de vele terrasjes. 
En neemt u ook gerust eens een kijkje in één van de vele musea die 
Leeuwarden rijk is. Een bezoek aan AquaZoo Friesland is ook zeker de 
moeite waard. 
 

Pieterburen (ca. 60 km)  
Vaak in het nieuws is de Zeehondencrèche van Lenie 't Hart in 
Pieterburen, waar huilers en zieke zeehonden worden verzorgd. De 
crèche bestaat uit een aantal bassins, een grote expositieruimte, een 
filmzaal en een souvenirsshop. Hier kunt u zien waarom het zo 
belangrijk is om de zeehonden te helpen. Een bezoek aan het 
Waddencentrum Pieterburen geeft meer informatie over deze omgeving. 
Ook de botanische tuin. 
 
 

Kameleondorp (ca. 34 km)  

Het Kameleondorp Terherne staat helemaal in het teken van de boekenreeks ‘de 

Kameleon’. Want wie kent Hielke en Sietse Klinkhamer niet; de tweeling die altijd 

kattekwaad uithaalt. Alles wat thuis niet mag, kan hier wel: slootje springen, 

slingeraap, bootje varen en nog veel meer. Ook de straatverlichting, bestrating, 

brug en het dorpsplein van dit kameleondorp nemen u mee terug in de tijd.  

  
 

Dokkum (ca. 26 km)  

Dokkum staat bekend als keerpunt voor de schaatsers bij de 

elfstedentocht. Het stadje biedt allerlei leuke kroegjes, restaurantjes 

en winkeltjes. In het centrum van de stad vindt u het fraai 

gerestaureerde stadhuis daterend uit de 17e eeuw en de 14e eeuwse 

Sint Martinuskerk. Aan het Dokkumer Grootdiep is het voormalig 

Admiraliteitshuis ingericht als streekmuseum, waar u 

gebruiksvoorwerpen, volkskunst, schilderijen en Fries aardewerk kunt 

bekijken. Door de moord op Bonifatius werd Dokkum een waar 

bedevaartsoord. Even buiten de oude stadswallen is de 

Bonifatiusbron met het Bonifatiusstandbeeld en de Bonifatiuskapel, 

die gebouwd is in Romaanse stijl. 
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Grou (ca. 24  km) 

Rust, ruimte en water is toch het eerste waar u aan denkt bij 

het horen van de naam Friesland. Grou, het hart van de 

provincie, vormt hierop geen uitzondering. Prachtig zijn hier 

de luchten, gezellig en karakteristiek is het dorp, 

overzichtelijk de meren en vaarten en rustig is het 

landschap. Niet voor niets is Grou zo geliefd bij 

watersporters, natuurliefhebbers en rustzoekers. Ook de 

watersportdorpen er omheen hebben in de loop der eeuwen 

niets van hun charme verloren. Heden en verleden gaat hier 

hand in hand. Karakteristieke geveltjes zijn stille getuigen 

van vroegere tijden. Gezellige terrassen, originele winkeltjes 

en moderne jachthavens zijn toevoegingen uit het heden. 

Op het platteland tekenen stompe en spitse kerktorens zich 

af tegen de horizon. Nergens wordt het uitzicht verstoord door industrie of stedelijke drukte. In plaats daarvan 

uitgestrekte weilanden, bloeiende bermen, karakteristieke boerderijen en prachtige natuurgebieden. Kortom: in 

Grou vindt u alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie een weekendje weg of een heerlijk dagje uit in de 

provincie Friesland. Het dorp heeft een bruisend centrum voorzien van een diverse middenstand met nog 

"ouderwets" gezellige winkels en veel restaurants met gezellige terrasjes. Ook niet watersporters kunnen langs 

de waterkant genieten van prachtige fiets- en wandelroutes en vele bezienswaardigheden in en rond Grou. 

  

 Workum (ca. 58 km) 

Het stadje Workum ligt in de Zuidwesthoek van Friesland en is één van de oudste stadjes van deze provincie. 

Workum heeft voor iedereen genoeg te bieden: van Jopie Huisman tot gezellige terrasjes en van gildebaren tot 

natuurwaarden. U kunt genieten van de prachtige 

schilderijen van de oudijzer- en lompenkoopman Jopie 

Huisman, maar er is ook museum waar u kennis maakt met 

de rijke historie van Workum. Een wandeling door het oude 

centrum is een attractie op zichzelf; de vele schitterende 

monumenten en geveltjes staan in rijen naast elkaar. Maar 

ook de natuur rondom het stadje is zeker de moeite waard. 

U kunt prachtige natuurwandelingen en fietstochten maken 

langs de Friese IJsselmeerkust of door de kleine dorpjes en 

gehuchtjes in de omgeving. Kortom, de stad Workum heeft 

voor de toerist een zeer gevarieerd aanbod voor een 

aangenaam en gezellig verblijf. 

 

 
Harlingen (ca. 45 km) 
 

De Harlinger arts en dichter Simon Stijl noemde zijn woonplaats tweehonderd 

jaar geleden 'Het schoonst juweel der Vriezen'. Als één van de oudste Friese 

elf steden raakt de havenstad nog steeds menig hart. Harlingen boeit. 

Wandel bij uw bezoek aan Harlingen eens binnen bij één van de talrijke 

galeries, ateliers en musea in de oude binnenstad. Zoals het landschap rond 

Harlingen, zo is er ook de kunst: zilt of ongezouten, verstild of stormachtig, 

intiem of oneindig wijds 

De zee roept een gevoel van vrijheid op. Wonen kan in het pittoreske 

centrum, de aangrenzende woonwijken of in één van de prachtige dorpen. Elk 

deel van de gemeente heeft een eigen karakter, variërend van historisch, 

intiem en karakteristiek tot open en hedendaags. 

Harlingen, een oergezellige havenstad in het noorden van ons land, gelegen aan het prachtige natuurgebied het 

wad. Een stad bekend om zijn binnenhaven "De Noorderhaven" met vele unieke gevels. Maar wat te denken van 

de talrijke winkels, eethuisjes, gezellige cafés, toprestaurants, en  terrasjes al dan niet aan de waterkant. Kortom, 

genieten in Friesland betekent een bezoek aan Harlingen.   
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