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Je hebt een verblijf geboekt in
Het Werkmanshuisje of je bent
voornemens dat te doen. Wat
leuk, dat je binnenkort naar
Friesland komt.

In deze brochure vind je allerlei
handige tips and tricks. Leuke
uitjes en goeie restaurants, de
meeste met vermelding van een
link, zodat je direct naar de juiste
website gaat. Zo kun je meer
informatie verzamelen en
eventueel direct een ticket
boeken of reserveren. Dat scheelt
een hele hoop zoekwerk.

Ik probeer het geheel up to date
te houden. Soms sluit een
restaurant of komt er een nieuwe
bij.

Gasten ontdekken ook verrassen-
de nieuwe dingen. Hierover lees
je in het gastenboek (ligt in Het
Werkmanshuisje). Uiteraard pro-
beer ik ook deze tips zoveel
mogelijk te verwerken in deze
pdf.

Heb je zelf iets leuks gedaan en
wil je dat delen op social media?
Dan vinden we het leuk als je ons
volgt en ons  vermeldt in je post
(facebook: @werkmanshuisje -
instagram:
@werkmanshuisje_friesland)

Heel erg veel plezier tijdens je
verblijf in Friesland.

Anita van der Werff

Welkom in

Friesland

www.werkmanshuisje-friesland.nl

http://www.instagram.com/werkmanshuisje_friesland
http://www.facebook.com/werkmanshuisje


Wad
mooi

De Waddenzee

Paesens-Moddergat
Holwerd
Ternaard
Wierum
Zwarte Haan

Je verblijft in het Waddengebied. Dat
betekent, dat je dicht bij de
Waddenzee bent. De Waddenzee is
een Unesco Werelderfgoed, een uniek
natuurgebied waar we trots en zuinig
op zijn.

Het Wad beleven kun je op
verschillende plaatsen, de dichts-
bijzijnde mogelijkheid op ongeveer 15
minuten rijden vanaf Burdaard.

Hieronder een aantal aanbevelingen:

In Paesens-Moddergat is een dam in
de Waddenzee gelegd. Hier kun je
kilometers de zee in lopen. Je hebt het
idee alsof je naar het einde van de
wereld loopt.

Bij helder weer kun je de eilanden
Ameland/Shiermonnikoog zien liggen.

Uitwaaien, schatten uit de zee zoeken, genieten
van de unieke natuur en de rust
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Holwerd

Vanaf de pier in Holwerd vertrekt de veerboot naar Ameland. Op deze
pier kun je vaak de mooiste zonsondergangen ervaren.

 

"Wachten op hoog water"
 

Op de dijk bij Holwerd staan deze twee metalen vrouwen van vijf meter
hoog. Een volle en een dunne vrouw. Ze kijken uit over zee. Het beeld
gaat over de zoektocht naar balans en uitwisseling en is gemaakt door

kunstenaar Jan Ketelaar.
 

Vanaf deze plek heb je een prachtig uitzicht over de zee. Je kunt er met
de auto naartoe, maar het is ook heel goed per fiets te doen.

www.werkmanshuisje-friesland.nl



In Het Werkmanshuisje ligt de
Bosatlas van de Wadden met
prachtige foto's en informatie

over Unesco Werelderfgoed De
Waddenzee.

 
Wil je meer lezen over het

Waddengebied, neem dan een
kijkje op de website van de

Waddenvereniging
(https://waddenvereniging.nl/)

 
Wil je het boek zelf graag

hebben? Je kunt het eenvoudig
HIER bestellen.

Meer
Wad

www.werkmanshuisje-friesland.nl

https://waddenvereniging.nl/
https://cre-anita.nl/het-werkmanshuisje-bosatlas


Wad

lopen

Vind je het niet erg om vies te worden en ben je in voor een
unieke, onvergetelijke ervaring?

Dan is WADLOPEN super leuk om te doen. Doe dit niet op eigen
houtje, het getij is heel verraderlijk, maar boek een tocht met een

ervaren begeleider. Interessanter ook, want deze kan je onderweg
van alles over het Wad vertellen.

 
Het is wel aan te bevelen om je hier van te voren in te verdiepen

en te reserveren (ivm kleding en tijden).
 

Wadlopen vanuit Paesens-Moddergat: https://wadlopen-
moddergat.nl/

Diverse startpunten:
https://www.wadlopenfriesewad.nl/

www.werkmanshuisje-friesland.nl

Boek een Wadexpeditie (vanuit
Lauwersoog - andere beleving, geen

geploeter door het slik en minder
tijdsdruk): Van het Wad.nl - Wadexpeditie

https://wadlopen-moddergat.nl/
https://www.wadlopenfriesewad.nl/
https://vanhetwad.nl/wadexpeditie-met-de-zk9-antonia/


Wad
eten

Eten uit de zee
 

Je kunt heerlijk vis eten in de haven van Lauwersoog..
Zo vanuit de zee op je bord. Lekker ite!
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Dokkum

het voormalige Rechtshuis
tegenover het stadhuis aan de
Zijl
De Waegh
het Admiraliteitshuis (Museum
Dokkum)
de Abdij
de Bonifatius Kapel
de bolwerken
de IJsfontein

Ondanks dat Dokkum een stad is,
voelt het als een dorp. Gezellig,
knus, karakteristieke pandjes, niet
te groot. Je kunt er gemakkelijk op
de fiets naartoe (8 km).

Ontdek al wandelend de gezellige
nauwe straatjes en verrassende
historische gebouwen.

Dit zijn slechts voorbeelden.
Verbaas je over de schoonheid van
deze stad.

www.werkmanshuisje-friesland.nl



CulinairDokkum

Grand Café De Waegh

KB Food & Drinks

Stadscafé Artisante

De Halve Maan

't Raedhûs

Koffiebar Knus

De Waard van Dokkum

D'Angelo Pizzeria

Haagens Lunchroom

De Lekkernij

Zelle Bar Bistro

Wiis

Brouwerij Dokkum

www.werkmanshuisje-friesland.nl

https://www.dewaeghdokkum.nl/
https://kbfood.nl/
http://www.stadscafe-artisante.nl/
http://www.halvemaandokkum.nl/
http://www.raedhus.nl/
http://www.koffiebarknus.nl/
https://dewaardvandokkum.nl/
http://www.dangelodokkum.nl/
http://www.haagens.nl/
https://www.lekkernijdokkum.nl/
http://www.barzelle.nl/
https://wiis.frl/
http://www.brouwerijdokkum.nl/


Leeuwarden

Als je in Leeuwarden
komt om te shoppen,
vergeet dan vooral
niet de kleine  zij-
straatjes zoals De
Kleine Kerkstraat en
de Sint Jacobsstraat.
Want daar vind je de
leukste boetiekjes.

In 2018 was Leeuwarden de culturele
hoofdstad van Europa

Blokhuispoort (voormalige
gevangenis, maar nu
huisvesting voor diverse
restaurants, creatieve
ateliers/winkeltjes en Dbieb
(de mooiste en beste van
Nederland 2019)
Oldehove, "de Friese Toren
van Pisa"
Friese hofjes en gasthuizen
Love-fontein
Het Fries Museum
Keramiekmuseum
Princessehof

Andere hotspots in de
hoofdstad van Friesland:

w
w

w
.w

e
rkm

an
sh

u
isje

-frie
slan

d
.n

l

https://www.friesmuseum.nl/
https://www.princessehof.nl/


Culinair

Leeuwarden

Leeuwarden beschikt over
een talrijk aantal restau-
rants. Hieronder volgt
slechts een selectie. Laat je
vooral niet weerhouden om
bij een andere eetgelegen-
heid naar binnen te stappen.

Stek (aan het water met uitzicht over de
Oldehove en Prinsentuin

Proefverlof (in de Blokhuispoort)

Café De Bak (ook in Blokhuispoort)

Sjoddy (Fries voor 'ik zie je')

Grand Café De Walrus

By Ús

Fellini City Lounge

Eetcafé Spinoza

Double B (burgers & bier met terras in
binnentuin)

Eindeloos

Nihon88 (Sushi, ook voor afhaal)

Lazy Lemon
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https://www.stekleeuwarden.nl/
https://www.proefverlof.frl/
https://www.cafedebak.frl/
https://www.wijnspijs.nl/restaurant/1779/leeuwarden-sjoddy/
https://www.dewalrus.nl/
https://restaurantby-us.nl/nl
https://www.fellinileeuwarden.nl/
https://eetcafespinoza.nl/
https://www.doublebleeuwarden.nl/
https://www.restauranteindeloos.nl/
https://www.nihon88.nl/
https://lazylemon.nl/


Dagje

Waddeneiland

Vanuit Het Werkmanshuisje is een dagje naar Ameland of
Schiermonnikoog een absolute aanrader. De eerste boot heen
en de laatste weer terug. Op een gehuurde (of eigen) fiets het
eiland verkennen, een duik nemen in de zee, genieten van het
strand en de gezellige dorpjes en een hapje & drankje doen in
één van de vele eetgelegenheden. Slechts één dagje weg van
het vaste land, maar het voelt alsof je weken vakantie hebt
gehad.

Vanaf Holwerd neem je de veerboot naar Ameland en vanaf
Lauwersoog vertrek je naar Schiermonnikoog.

Op www.wpd.nl vind je alle informatie over de afvaartijden en
kun je online tickets bestellen.

Fietsverhuur op Ameland
Of ga met een Kickbike het eiland rond

Fietsverhuur op Schiermonnikoog

www.werkmanshuisje-friesland.nl

http://www.wpd.nl/
https://fietsenopameland.nl/
https://www.vvvameland.nl/zien-en-doen/sportief/fietsen/fietsverhuurbedrijven/kickbike-ameland
https://www.fietsenverhuurschiermonnikoog.com/


Vanaf het

water

Sloepverhuur Noord-Fryslân
Elektrosloep Fryslân
Wetterwille

Schreiershoek
HappyWhale

Friesland ontdekken vanaf het water. Je huurt een sloep of gaat
lekker sportief aan de slag in een kano of op een supboard.

In Burdaard kun je terecht bij:

Voor het huren van een supboard (en les) of kano kun je tevens
terecht bij Wetterwille.

Vanuit Dokkum huur je een sloep bij:

Leeuwarden verkennen via het water kan heel gemakkelijk via
Greenjoy

www.werkmanshuisje-friesland.nl

https://www.sloepverhuurnoordfryslan.nl/
https://www.elektrosloepfryslan.nl/
https://wetterwille.frl/
https://www.schreiershoek.nl/boten/#formulier
https://happywhale.nl/location/sloepverhuur-dokkum/
https://greenjoy.nl/leeuwarden/centrum/


Fietsen - wandelen

Op www.friesland.nl zijn
diverse mooie wandel- en
fietsroutes te vinden. Ook vind
je hier een evenementen-
kalender.

Fietsverhuur in de omgeving

Huur een e-step of e-scooter
vanuit Ee

of een e-chopper vanuit
Dokkum

Heel origineel is natuurlijk het
gebied verkennen met een tuk
tuk

11 Fountains

In alle 11 steden van de
Elfstedentocht is een fontein
te vinden. De Elfstedentocht
op een andere manier
beleven (meer informatie
over dit project op
www.friesland.nl).

Er staat een fontein in
Dokkum (de IJsfontein) en in
Leeuwarden (de Love
Fountain), maar het is ook
een tip om andere fonteinen
te bekijken. Steden/stadjes
als Sloten, Sneek, Stavoren
en Harlingen zijn absoluut
een bezoekje waard.

FietsenWandelenFonteinen

www.werkmanshuisje-friesland.nl

http://www.friesland.nl/
https://www.siepjellema.nl/fietsverhuur/
https://scooterhurenfriesland.nl/elektrische-e-scooter-huren-in-lauwersmeer/
https://www.voltwheel.nl/verhuur.html
https://detwirre.nl/groepsuitjes/tuktuk
http://www.friesland.nl/


En wad
nog meer

Een flesje wijn en wat knabbels mee
en op de pier van Holwerd genieten
van een prachtige zonsondergang.

Naar de Tegeltjesbrug in Gytsjerk.
De laatste brug waar de schaatsers
van de Elfstedentocht onderdoor
moeten alvorens ze de finish op de
Bonkevaart bereiken. De brug is
volgeplakt met blauwe tegeltjes met
hierop de portretten van deelnemers
aan de Elfstedentocht.

Leuk om de foto van de Koning er
tussen te zoeken ;-)

www.werkmanshuisje-friesland.nl



Wad
donker

Dark Sky Park

Wist je, dat Nederland slechts 2
officiële Dark Sky Parken kent?
Beide in het Waddengebied. Eén
daarvan is Nationaal Park
Lauwersmeer. Hier ervaar je hoe
overweldigend mooi de duisternis
kan zijn. 

Meer info en acitiviteiten vind je
op visitwadden.nl

Ook bij ons in de tuin ervaar je die
duisternis en kun je aan de
lichtvervuiling ontsnappen. Bij
helder weer kun je ontelbaar veel
sterren waarnemen. Hoe langer je
kijkt, hoe meer je kunt zien.

Dit fenomeen is uiterst populair
onder natuurfotografen. Net als
vogels spotten trouwens. Want in
het Waddengebied wonen
bijzondere vogels.

www.werkmanshuisje-friesland.nl

https://www.visitwadden.nl/nl/bezoeken/accommodaties/3439599932/dark-sky-park-lauwersmeer


Gasten-

boek

Neem eens een kijkje in het gastenboek. Eerdere gasten
hebben daar vaak bruikbare tips in geschreven.

 
Heb je zelf iets leuks gedaan of een goeie tip voor

volgende gasten? We waarderen het heel erg als je een
reactie achterlaat in het gastenboek.

 
Ook via social media kun je delen welke leuke dingen je
gedaan hebt tijdens je verblijf. We vinden het heel erg tof

als je ons daarin vermeldt.
 

Facebook @werkmanshuisje
Instagram @werkmanshuisje_friesland

www.werkmanshuisje-friesland.nl



Ontbijt

Bij Het Bakkerswinkeltje in het dorp haal je
heerlijke verse broodjes voor het ontbijt.
Verder biedt dit winkeltje nog vele andere
(lokale) producten aan.

Tip: Haal eens een Fries suikerbrood.
Heerlijk bij het ontbijt of een lekkere plak bij
de koffie.

Lekker eitje bij het ontbijt? Onze kippen
doen dagelijks hun best om deze te
produceren. Je kunt bij ons losse eieren
kopen. Vraag er gerust naar. Zo vers heb je
ze nog nooit gegeten!

www.werkmanshuisje-friesland.nl



Souvenirs

Pannenkoekenmeel van de
naastgelegen molen -
eenmaal geproefd, dan wil
je niet anders meer

Cakemeel van de
naastgelegen molen

Burdaarder Bier

Een Kâld Kletske (Fries
speciaalbier uit Dokkum)

Schelpen, zelf gevonden
langs de Waddenkust

Welke souvenirs neem je mee
naar huis?

www.werkmanshuisje-friesland.nl



Rust
Ruimte
Stilte

Hier vind je nog

Ont-haasten          Ont-moeten          Ont-stressen

Geniet daarvan tijdens je verblijf in
Het Werkmanshuisje

www.werkmanshuisje-friesland.nl


