Fietsen, wandelen of met de
auto langs Alde Fryske Tsjerken

Een gouden lint langs Friese kerken
Geniet van een ﬁets-, wandel- of autotocht door het prachtige
Friese landschap, waarbij u onderweg een bezoek brengt aan een
aantal van de honderden monumentale kerken die Friesland rijk is.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft in samenwerking met
StoryTrails routes ontworpen langs onze kerken. Per route doet u
verschillende kerken aan. De routes zijn het beste te volgen via de
app van StoryTrails, die u in Google Play of de App Store gratis kunt
downloaden op uw telefoon of tablet.
We wensen u veel plezier!

Sleuteladressen

Wilt u zeker weten dat u de
kerken op uw route ook kunt
bezoeken? Bel dan even van
tevoren met het sleuteladres.
Daarmee voorkomt u onnodige
teleurstellingen. Gegevens en
(sleutel)adressen van al onze
kerken kunt u vinden op
www.aldefrysketsjerken.nl.

www.aldefrysketsjerken.nl

STEMPELKAART
Hebt u één van de routes gevolgd met de auto of de ﬁets? Dan
mag u zelf een stempel, handtekening of iets anders zetten op deze
stempelkaart. Hebt u de stempelkaart vol? Stuur deze dan naar de
Stichting Alde Fryske Tsjerken. U krijgt dan een prachtige tas met
aardige inhoud over de Stichting Alde Fryske Tsjerken toegestuurd.
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I. KOP OFSLÚTDYK
AUTO OF FIETS
Net onder Bolsward ligt een prachtig
stukje Fryslân. Deze route leidt door het
open landschap, over slingerende dijkjes,
door pittoreske dorpjes.
Geniet van het glinsterende water en de
uitgestrekte weilanden.

III. Westergoa (ﬁets)
III. Westergoa (auto)

Deze route leidt u langs de kerken van Allingawier,
Gaast, Ferwoude, Dedgum en Westhem.

I. Kop Ofslútdyk (ﬁ
I. Kop Ofslútdyk (auto)

II. FLIETERPEN
AUTO OF FIETS
Het is verrassend mooi en veelzijdig,
tussen Dokkum en de Waddenzee.
Op de ﬁets kun je de zilte geur van de
Wadden al ruiken. Bezoek ook het
prachtige Dokkum. En je bent dichtbij
het Lauwersmeergebied!
Deze route leidt u langs de kerken van Lichtaard,
Sibrandahûs, Raard en Bornwird.

IV. Dongeradiel (auto)
II. Flieterpen (ﬁets)

IV. Dongeradiel (ﬁets)

II. Flieterpen (auto)

LÂNSKIP (auto)
VII. Stêd en Omkriten (wandelen)

V. Greidhoeke
VII. Stêd en Omkriten

VI. De Wâlden

ﬁets)

VIII. Wetterlân (ﬁets)

X. Skoatterlân

V. GREIDHOEKE

AUTO OF FIETS
Is er een mooier gebied dan de Greidhoeke?
We kunnen het ons niet voorstellen. Het is
er stil, de natuur is afwisselend, de dorpen
zijn prachtig. En overal om u heen ziet u
kerktorens als bakens in het landschap.
Deze route leidt u langs de kerken van Baaium,
Bears, Blessum, Boksum, Britswert en Jorwert.

III. WESTERGOA
AUTO OF FIETS
Zo ver kijken als je maar kunt, dat kan
tijdens deze ﬁetstocht ten noorden van
Franeker. Het is er groen, héél rustig en
vooral: uitgestrekt. De ﬁetstocht begint
in Ried, waar gekozen kan worden tussen
drie afstanden.
Deze route leidt u langs de kerken van Boer,
Schalsum, Zweins, Wier, Sint Annaparochie en
Sint Jacobiparochie.

VI. DE WÂLDEN AUTO OF FIETS
De Friese Wouden staan bekend om hun
afwisseling tussen weilanden en bomen
en de bijzondere bomensingels. Deze
route leidt u door en langs Drachten, een
verrassend mooi dorp met een bijzondere
omgeving.
Deze route leidt u langs de kerken van Augsbuurt,
Kortehemmen, Olterterp en Rottevalle.

IV. DONGERADIEL

AUTO OF FIETS
Veel noordelijker dan dit lukt niet, in
Fryslân. Een prachtige tocht langs het
bijzondere natuurgebied ten noordoosten
van Dokkum. U kijkt uw ogen uit met al
dit natuurschoon. Een deel van de route
volgt u het Dokkumer Grutdjip.
Deze route leidt u langs de kerken van Wetsens,
Oostrum, Jouswier en Hantumhuizen.

IX. TERPLÂNSKIP AUTO

De ruimte en de uitgestrektheid lachen
je toe in het uiterste noorden van de
provincie. Met uitzicht over de Waddendijk
leidt deze route langs bijzondere plekken
en langs prachtige kerken. Overal zie je
de terpen boven het landschap uitsteken.
De route leidt langs de hoogste terp van
Europa: Hegebeintum.

VII. STÊD EN OMKRITEN

Deze route leidt u langs de kerken van Feinsum,
Ginnum, Hegebeintum, Holwerd, Hijum, Wânswert
en Westernijtsjerk.

AUTO, FIETS OF TE VOET
Ook in de omgeving van Leeuwarden zijn
prachtige monumentale kerken te vinden.
Er is zelfs een heuse dorpskerk middenin
de stad: de Dorpskerk van Huizum. Deze
route leidt door de stad én door kleine
dorpen langs bijzondere kerken.
Deze route leidt u langs de kerken van Britsum,
Huizum-Dorp, Jelsum, Koarnjum en Swichum.

X. SKOATTERLÂN AUTO

Het zuidoosten van de provincie heeft
veel te bieden. De meeste toeristen zoeken
de Waddeneilanden op, of gaan varen in
de Zuidwesthoek. Dat ze het zuidoosten
overslaan is volkomen onterecht. Deze
tocht leidt u onder meer langs Ter Idzard
en Schurega, parels van dorpen in dit
bijzondere landschap. Deze tocht leidt u langs

de kerken van Jubbega, Katlijk, Kortezwaag, Schurega,
Terband en Ter Idzard.

VIII. WETTERLÂN FIETS

De Friese Zuidwesthoek staat bekend
als een paradijs voor watersporters. En
terecht! Deze prachtige route leidt u om
het Sneekermeer, waar u geniet van water,
van weilanden, van prachtige vergezichten
én bijzondere kerken.

Deze route leidt u langs de kerken van Goïngaryp,
Haskerdijken en Uitwellingerga.

Word nu donateur van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse kerken te
vinden dan in Noord-Nederland. Een rijkdom die het behouden
waard is! Steeds meer monumentale kerkgebouwen verliezen hun
oorspronkelijke functie. De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil
voorkomen dat ze verdwijnen én geeft ze een nieuw leven. Wij
willen dit samen met u doen. Word daarom vandaag nog donateur.
Help samen met ons de Friese kerk te behouden. Aanmelden kan
via www.aldefrysketsjerken.nl/donateur. U krijgt een bijzonder
welkomstgeschenk!

Meer informatie?
U kunt ons tijdens kantoortijden bellen:
058-2139666 of mail naar: info@aldefrysketsjerken.nl
Postadres
Postbus 137 • 8900 AC Leeuwarden
NL07 INGB 0000 7307 89
Twitter: @aldefrysketsjer
www.facebook.com/stichtingaldefrysketsjerken

StoryTrails app
Download en installeer de
StoryTrails app op uw
smartphone via Google play
of de App store. Of scan de
juiste QR-code hiernaast om
de app te downloaden.

www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

