welkom
Bij Friesland denk je waarschijnlijk aan water
en eindeloze weilanden…. Maar er is meer!
Het Andere Friesland belooft jou mysterieuze
bossen, uitgestrekte zandvlaktes, een indrukwekkend cultureel aanbod en hét buitensport
walhalla van Nederland. Kom genieten in
Zuidoost Friesland: Het Andere Friesland!

// voor kids

// voor tieners

Banjeren door de bossen, crossen door de modder,
sprinten over een blotevoetenpad; vies worden mag
tijdens je vakantie in Zuidoost Friesland! In Het Andere
Friesland is genoeg te doen voor gezinnen met
kinderen. Een dagje Duinen Zathe, kinderboerderij
de Naturij of zwemmen in de plas met als toetje een
bezoek aan een pannenkoekenrestaurant; wedden
dat je kinderen hier volgend jaar weer naartoe willen?
Zijn de kinderen moe geworden van al dat spelen?
Dan slapen ze heerlijk in je knusse vakantiewoning,
coole safaritent of pipowagen! Benieuwd naar meer
leuke activiteiten om te doen met (jonge) kinderen?
Kijk op de andere zijde naar de gele punten en laat
je inspireren. Meer leuke tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/kids

Is luieren tijdens een vakantie niet aan jou
besteed? Dan zit je in Zuidoost Friesland goed!
Hier fiets je de tofste mountainbikeroutes, peddel
je met een SUP door de mooiste natuurgebieden
en klim je als een aap door de bossen. Voor
buitensporters is deze regio een waar walhalla.
Iedere dag kun je jezelf weer uitdagen met de
volgende sportieve activiteit. Kajakken, wandelen,
suppen, fietsen, klimmen, zeilen, paardrijden,
golfen en ga zo maar door. Wie zegt dat je aan
een week vakantie genoeg hebt? En als je even
geen zin meer hebt aan sportieve activiteiten kun
je ook altijd nog naar de bioscoop of ontsnappen
uit een escaperoom! Check de paarse punten voor
meer leuke activiteiten. Meer leuke tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/tieners

inspiratie
Gratis
meenemen
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zuidoostfriesland.nl

Toeristische kaart van Zuidoost Friesland

bakkeveen

Hemrik

Appelscha

beetsterzwaag
WWW.ZUIDOOSTFRIESLAND.NL

evenementen
Zuidoost Friesland is dé regio voor mooie
concerten en exposities, bijzondere openluchtvoorstellingen, interessante workshops en
excursies. Zoek in de evenementenkalender naar
een evenement dat jou aanspreekt.

zuidoostfriesland.nl/evenementen

drachten

//voor foodies

//voor nature lovers

Ben jij van het nieuwe eten? Lekker maar verantwoord?
Wees dan welkom in Zuidoost Friesland! Deze regio barst
van vernieuwende en duurzame foodspots. Heerlijke
streekproducten zijn zowat overal verkrijgbaar, denk aan
de vele boerderijwinkels en theetuinen. Maar ook in de
restaurants koken ze graag de sterren van de hemel voor
je, met ingrediënten direct uit de verrukkelijke omgeving.
Zin in een smakelijke trip in eigen land? Laat je inspireren
door middel van de blauwe punten op de kaart aan de
andere zijde. Meer lekkere tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/foodies

In Zuidoost Friesland struikel je over de natuurgebieden. Ben je graag buiten, hou je van rust en
groen om je heen? Dan zit je goed in deze regio
met 3 Nationale Parken, 1 Nationaal Landschap
en nog veel meer! Het leukste is dat je de natuur
in Zuidoost Friesland op een actieve manier kunt
beleven. Het wordt nooit saai met de groene
punten die je vindt op de andere zijde. Laat je
inspireren om er actief op uit te trekken in onze
natuur! Meer groene tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/natuur

akkrum

rottige meente

//voor liefhebbers
van cultuurhistorie

unieke plek geZien?
Post je mooiste foto’s van Zuidoost Friesland met:
#hetanderefriesland

De mooiste verhalen komen uit Zuidoost
Friesland. Wist je dat het socialisme én adel
belangrijke thema’s zijn in de geschiedenis van
deze regio? Je ziet het overal terug als je het
afwisselende landschap verkent. Er zijn heel wat
inspirerende plekken en gebouwen in Zuidoost
Friesland aan te wijzen, waar de geschiedenis nog
levendig is. De Koloniën van Weldadigheid (nieuw
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO) liggen
daarbij ook nog eens op steenworp afstand!
Kijk aan de andere zijde naar de grijze punten
op de kaart en krijg alvast een eerste indruk van
het aanbod. Meer boeiende tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/cultuurhistorie

//voor hedendaagse
kunstminnaars
Raak jij geïnspireerd door kunst die de laatste decennia
is gemaakt? Zuidoost Friesland is de bakermat van de
moderne kunst uit het Noorden. Kunststromingen als
Dada, De Stijl, het constructivisme en expressionisme
zijn terug te vinden in de buitenlucht, maar ook goed
vertegenwoordigd in de mooiste musea en galeries.
Op de achterzijde vind je allerlei rode punten op de kaart,
die je laten zien waar je de meest inspirerende kunstwerken kunt vinden. Meer interessante tips vind je op
zuidoostfriesland.nl/hedendaagsekunst

museum belvédère

inspiratie

//voor vaarliefhebbers
Voor een ontspannen vakantie op het water ga
je de Turfroute op. Een afwisselende route met
bebossing, weilanden en levendige dorpjes waar
het nodige te beleven is. De vaarten waar we nu
het nodige plezier aan beleven, werden vroeger
onder zware omstandigheden met de schop
uitgegraven door veenarbeiders.
Volle vrachten turf werden vervolgens over deze
wateren naar hun eindbestemming vervoerd.
Over deze bijzondere geschiedenis kun je meer
ontdekken in Openluchtmuseum It Damshûs.
De Turfroute is bevaarbaar van half mei tot en
met half september. Meer informatie vind je op
zuidoostfriesland.nl/turfroute

turfroute

//Uitkijktorens

//Beleefroutes

Breng dit jaar een ode aan het schitterende landschap
van Zuidoost Friesland. Heb je inspiratie nodig? Beklim
dan eens één of meerdere van onze prachtige uitkijktorens. Je vindt ze verspreid over de regio. Van modern
tot historisch, van houten tot stalen torens en van hoog
tot mega-hoog! Staar wat in de verte… en ontdek wat
dit uitzicht met jou doet. Meer inspiratie in de hoogte?
Kijk dan op zuidoostfriesland.nl/uitkijktorens

Een bijzondere regio als Zuidoost Friesland, vraagt
erom te worden verkend met de fiets, boot, auto o
f benenwagen. Kies een mooie route aan de andere
zijde, vind de bijbehorende routebeschrijving op
onze website en trek erop uit! Je smartphone zal
onderweg als navigatie dienen en bekende gidsen
als Jort Kelder en boswachter Arjan Postma zullen
her en der interessante weetjes en verhalen met
je delen. Meer info?
Kijk op zuidoostfriesland.nl/beleefroutes

Inspiratie betekent
letterlijk inademing,
het opzuigen van lucht
naar de longen

in de spreektaal wordt
het woord inspiratie
gebruikt om aan te geven
dat je nieuwe energie en
ideeën hebt

tip informatiepunten
Akkrum

Hotel Goerres, Kanadeeskestrjitte 45, Akkrum
De Drijfveer, Ulbe Twijnstrawei 31, Akkrum
Havenkantoor, Ljouwerterdyk 2a, Akkrum

Beetsterzwaag

Savour, Hoofdstraat 47

Jubbega

Minicamping Singel, Singel 23

Nieuwehorne

COOP, Schoterlandseweg 43

Oldeholtwolde

Boerderijcamping De Geele Bosch, Ottersweg 13

Oudega

Camping De Stjelp, It West 48, Oudega

earnewâld

Toeristenbureau, Piet Miedemaweg 9

FACEBOOK.COM/ZUIDOOSTFRIESLAND

wolvega

Tourist Info, Hoofdstraat West 38

INSTAGRAM.COM/ZUIDOOSTFRIESLAND
TIP? INFO@ZUIDOOSTFRIESLAND.NL

lyndenstein

bosbergtoren

uitkijktoren de zeven

walk of fean
zuidoostfriesland.nl/info

wat vind je waar?
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10 tips voor kids
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BAKKEVEENSE DUINEN

bakkeveen

2
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akkrum

1 Kinderboerderij de Naturij met blotevoetenpad
naturij.nl
2
Prachtig stenen doolhofpark dedwaler.frl
3 Koeien aaien op de beleefboerderij
kaasboerderijdedeelen.nl/beleefboerderij
4 Otterpad in Nationaal Park De Alde Feanen
zuidoostfriesland.nl/aldefeanen
5 Kleien en pottenbakken bij de Koppenjan
dekoppenjan.nl/activiteiten
6 Hutten bouwen in Speelbos Sparjebird
sparjebird.nl
7 Attractiepark met achtbaan en
verkeerspark duinenzathe.nl
8 Maisdoolhof bij een boerderij met speeltuin
elf-ieken.nl/maisdoolhof
9 Verharde wandelroute voor kinderwagens
zuidoostfriesland.nl/ketlikerskar
10 Zandkastelen bouwen en zwemmen in de
Spokeplas zuidoostfriesland.nl/spokeplas

drachten
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NATIONAAL PARK
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zeilschool Pean
Akkrum-Nes pean.nl
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bootverhuur De Veenhoop
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De Veenhoop de-veenhoop.nl

noordwolde

yachtcharter de Drait

4

De Wilgen yachtcharterdedrait.nl

10

wolvega

2

1

toeristische
overstappunten

11 7

Een TOP staat voor Toeristisch Overstap
Punt. Een ‘knooppunt’ waar diverse
bewegwijzerde en onbewegwijzerde
fiets- en wandelroutes samen komen.

10

7

1 Uitdagend klimbos klimbos-appelscha.com
1.
2.
2 Binnenkijken in oude museumhuisjes
damshus.nl
3
3. Leer zeilen in Akkrum drijfveer.nl
4. De Bios Heerenveen voor een hilarische filmavond
4
bios-heerenveen.com
5.
5 Rondrijden op een stoere E-chopper door Zuidoost
Friesland echopperz.nl/friesland
6
6. Disc Golf course in Heerenveen
zuidoostfriesland.nl/discgolf
7 Blacklight golf bij Pieter Poot
7.
pieterpoot.nl/feesten/blacklight-golf
8
8. Spannende escaperoom vanaf 14 jaar
escaperoomdrachten.nl
9
9. Mountainbiken door bossen en over heuvels
zuidoostfriesland.nl/mountainbiken
10
10 Waterfun op mega 8-persoons SUP pean.nl

10 tips voor foodies
4

1 De Heeren van Harinxma lauswolt.nl
2 Huisgemaakt lekkers bij theetuin
De Buytenplaets debuytenplaets.nl
3 Wandeling langs voedselbossen boereninhetbos.nl
4 Fruit plukken bij de Struikrover destruikrover.nl
5 Herberg voor een vegetarische avond uit
hetvolleleven.com
6 Kaasboerderij met boerderijwinkel
kaasboerderijdegelder.nl
7 Dineren van de foodprinter jansmink.com
8 Boeren-zelfbedieningswinkel met melktap
itfryskehiem.nl
9 Liefde voor eten bij eetwinkel Savour savour.frl
10 Ambachtelijk gemalen meel bij molen Welgelegen
welgelegen-heerenveen.nl
11 Restaurant ’t Stadhuys met een Italiaanse touch
stadhuys-wolvega.nl
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Appelscha Broerestreek 1, Appelscha
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TIP Bakkeveen Mjûmsterwei 16, Bakkeveen
TIP Gorredijk Hoofdstraat 59, Gorredijk

6

Noordwolde Mandehof 7, Noordwolde
VVV Heerenveen Minckelersstraat 11, Heerenveen
Cartografie: © Paul Liesting maps & design, tel: 06-22014664, www.mapsanddesign.nl, maart 2022
voor Inspiratiekaart Het Andere Friesland, © TopNL onder de CC-BY-4.0 licentie van het Kadaster.

NATIONAAL PARK WEERRIBBEN-WIEDEN

VVV Drachten Zuiderbuurt 27, Drachten
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11 tips voor liefhebbers
van CULTUURHISTORIE

De 5 uitkijktorens
zuidoostfriesland.nl/uitkijktorens

1 Voor instagrammable pics:
De Bosbergtoren Appelscha
2 Architectonische toren De Zeven
2.
in natuurgebied het Fochteloërveen
3 Het 23-meter hoge uitkijkpunt
3.
in Bakkeveen
4 Monumentale betonnen toren
4.
Belvédère Oranjewoud
5 Uitkijktoren Romsicht in het
5.
waterrijke Nationaal Park De Alde Feanen

11. Landgoed Oranjewoud met historische overtuin
zuidoostfriesland.nl/oranjewoud
22. Bonifatiuskerk met fraaie toegangspoort
zuidoostfriesland.nl/bonifatiuskerk
33. Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum
heerenveenmuseum.nl
44. Landgoed de Slotplaats met sterrenschans
zuidoostfriesland.nl/bakkeveen
55. Grafheuvels uit de nieuwe steentijd
zuidoostfriesland.nl/grafheuvels
66. De Kapelle van Haskerdijken, verbonden aan de
heilige Dodo zuidoostfriesland.nl/kapelle
77. Museum Opsterlân brengt het verleden dichterbij
museumopsterlan.nl
88. Huize Lyndenstein in historisch Beetsterzwaag
zuidoostfriesland.nl/beetsterzwaag
99. Grafkapel Tinco Lycklama à Nijeholt
zuidoostfriesland.nl/tinco
10
10 Nationaal Vlechtmuseum in vlechtdorp Noordwolde
vlechtmuseum.nl
11 Openluchtmuseum It Damshûs damshus.nl

10 startpunten
van beleefroutes

zuidoostfriesland.nl/beleefroutes
1

In adellijke voetsporen wandelroute 11 km., Olterterp

2 Tante Marijke wandelroute 7,5 km., Oranjewoud
3 Strijd voor gelijkheid fietsroute 39 km., Heerenveen
4 Friese waterlinie fietsroute 45 km., Bakkeveen
5 Bodem in Beweging fietsroute 45 km., Appelscha
6 Met de voeten in het water fietsroute 17 km., Nijetrijne
7 Leven met het water fietsroute 40 km., Wolvega
8 Drijvende krachten fietsroute 48 km., Drachten
9 Van boven tot bodem fietsroute 15 km., Appelscha

1

10 Friese Volksverhalen wandelroute 4,5 km., Olterterp
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Hannie Mein Keramiekgalerij, 1e etage Home Center
Wolvega homecenter.nl/keramiek-galerie
Kunst in de Parkbossen van Oldeberkoop
zuidoostfriesland.nl/oldeberkoop
Galerie Hoogenbosch met afdeling tribale kunst
galeriehoogenbosch.nl
De stalen sculpturen van Hein Mader rondom
Appelscha zuidoostfriesland.nl/heinmader
Ruimte voor ambacht en design
nynke-blom.myportfolio.com
Vogelkijkhut voor niet bestaande vogels
zuidoostfriesland.nl/vogelkijkhut
Museum Dr8888 met Van Doesburg-Rinsemahuis
museumdrachten.nl
Galerie Hawar met textiele kunst exposities
en workshops hawar.nl
Het eerste museum voor moderne en hedendaagse kunst in Friesland museumbelvedere.nl
Galerie Melklokaal in voormalige zuivelfabriek
melklokaal.nl

10 tips voor nature lovers
2
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10 tips voor tieners
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10 tips voor hedendaagse
KUNSTminnaars
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Bezoek de bijzondere Ecokathedraal
zuidoostfriesland.nl/ecokathedraal
Kwekerij met zadenbibliotheek
passiflora.talant.nl
Tropische Kas vol exotische planten tropischekas.nl
Plunjezak-hike door de boerderijyoga.nl
Op Friese paarden langs De Alde Feanen
sanninghoeve.nl
Kajakken door de Rottige Meente
kayaktjongertours.nl
Pootje baden in pingoruïnes
zuidoostfriesland.nl/duurswouderheide
Sterrenkijken tijdens fluistervaartocht
aldefeanen.com/huren/beleef-de-nacht/
Knuffelen met de dikste boom van Friesland
zuidoostfriesland.nl/poppebeam
Vogels spotten in de Kraanlannen
zuidoostfriesland.nl/kraanlannen

top 5 voor sportievelingen
1
2
3
4
5

Wetlands Outdoor
wetlands-outdoor.nl
Mountainbiken door bossen en over heuvels
zuidoostfriesland.nl/mountainbiken
Sup Away Heerenveen
supawayheerenveen.nl
Kajakken Rottige Meente
staatsbosbeheer.nl/activiteiten
Buitensport Walhalla Appelscha
buitensportwalhalla.nl

