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Het noorden heeft zoveel moois te 
bieden, zoals natuurlijk de prachtige 
wateren, maar er zijn ook fijne en 
hippe hotspots. Ik neem jullie mee 

naar de mooiste plekken in de buurt.

Hi Wylde one, wat fijn dat jullie terecht 
zijn gekomen bij de ''hidden gem'' van 
Friesland, 'Het Wylde Pad'. Ik kan me 

voorstellen dat jullie deze playground he-
lemaal niet willen verlaten, maar mochten 
jullie toch de kriebels voelen om erop uit 
te trekken, dan is er veel te ontdekken 

in de omgeving. Friesland staat natuurlijk 
bekend om zijn wateren, dus een tocht op 
een bootje mag niet ontbreken tijdens je 
trip in het noorden. Of misschien maak jij 
het nog spannender en pak je de kanos ;) 
Maar er zijn ook genoeg leuke stadjes die 
je kunt gaan verkennen. Neem bijvoor-
beeld Dokkum, Leeuwarden of Drachten. 
Waar moet je zijn in deze steden? Dat ga 
ik je vertellen. Ook de kids hoeven zich 
niet te vervelen, want er zijn veel speel-
bossen en kinderboerderijen in de buurt. 

Voor iedere avonturier is er genoeg 
te beleven.

 Laat je betoveren door de 
omgeving en geniet! 

X, Jora 
liefsuithetnoorden.nl
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Koffiebar KNUS
 Voor ontbijt en lunch moet je bij 

Koffiebar KNUS zijn. Het is er superstylish 
ingericht en er staat een jong en creatief 

team voor je klaar dat de lekkerste
 koffies serveert. Bij je koffie eet je de 

fijnste gerechtjes; van pancakes, 
broodjes en salades tot aan soep uit 

brood. Is het mooi weer? 
Dan kun je lekker buiten zitten 

met uitzicht op de gracht.

Stadscafé Artisante
Op het mooiste plekje van de stad vind 
je stadscafe Artisante. Je zit hier naast 
het prachtige stadshuis en je kijkt uit 
over de oude schepen. Binnen is het 

mooi en warm ingericht met een houten 
vloer en veel planten. Op het menu staat 

voor ieder wat wils; van soepen en 
salade tot aan flatbread en lekkere 

stadshappen.

KB Food & Drinks 
Wanneer je hier binnenstapt, vallen de 
prachtige kleuren van het interieur je 

meteen op: blauwe stoelen, behang met 
bloemen en mooie kleurrijke schilderijen 
aan de muur. Erg hip! Ze hebben een 
fantastische binnentuin waar je heerlijk 
kunt zitten. Er is een  speelhokje buiten, 

dus ook voor kids is dit een zeer 
geschikte spot.

Breng een bezoek aan de noordelijkste stad van Nederland, Dokkum. 
Laat je verrassen door de gezellige sfeer. Je vindt er schepen, terrassen en mooie, 

historische huisjes. En Er zijn genoeg fijne plekken te vinden voor het nuttigen 
van een hapje en drankje. Welke plekken dat zijn? Je vindt ze hier.

Dokkum, 
Eten & Drinken
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Dokkum Borrelen ,
shoppen & to do

Brouwerij Dockum 
Dit is toch wel een 

heel bijzonder plekje. 
Te midden van alle 

brouwketels kun je bij 
Brouwerij Dockum 

genieten van de lekker-
ste speciaalbieren en 

kleine gerechtjes. Houd 
ook hun agenda in de 
gaten, want ze orga-
niseren geregeld leuke 
dingen zoals livemuziek 

en een pubquiz.

KRYT Krijtconcept
 In 2017 is Pieta haar 
eigen interieurwinkel 
begonnen. Ze koopt 
bij de kringloop-

winkels oude kasten 
en ze knapt deze op 
tot prachtige meubel-
stukken. Naast kasten 
verkoopt ze ook: boe-
ken, woonaccessoires, 
droogbloemen, planten 

en kaarten.

Nyn styles 
the little ones

Wat een gevaarlijk 
leuke winkel is dit. Bij 
Nyn styles the little 
ones vind je de 

leukste kinderkleding &
 -accessoires. Je vindt 

hier allerlei hippe 
merkjes, zoals: Bobo 
Choses, Konges Slojd, 
Mingo en Mini Rodini.



Z.G.A.N.  Z.G.A.N., 
oftewel ''Zo goed als nieuw'', is een leuk boetiekje dat vintage en tweede-
hands (merk)spullen verkoopt. Bij Z.G.A.N vind je: kleding, tassen, meubels, 

sieraden en woonaccessoires. Hier werken jonge 
enthousiaste meiden die je graag helpen fijne pareltjes te vinden.

Vreedesbest Thee- en pluktuin 
Net buiten Dokkum vind je Vreedesbest, het is een kleinschalige en biodi-
verse pluktuin. Dit is een heerlijke, rustgevende plek vol planten en vogels. 

Je kunt er zelf de mooiste veldboeketten plukken. 
In het zomerseizoen is er ook een winkeltje open, hier verkopen ze verse 
muntthee en koffie met wat lekkers. Maar daarnaast verkopen ze ook

 cadeautjes en producten die zijn gemaakt met fruit en kruiden van het
 eigen erf. Voor de kinderen is er een speurtocht over de 'strunpaden' 

en er is wat speelgoed aanwezig.
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Bootje varen Of suppen door de grachten? 
Leeuwarden vanaf de boot verkennen is een top idee. Huur een boot bij Greenjoy of 

boek een boottocht met gids bij canalcuises.frl. Liever actief bezig zijn en ook nog eens 
de stad vanaf de grachten verkennen? Huur een supboard bij de SUP Skool.

Stadswandeling of Street art tour
Een leuke manier om de stad te verkennen, is een stadswandeling met gids. Ontdek de 
verborgen plekken van de stad en leer over de historie. Ook de leukste winkels en mooi-

ste street art komen aan bod tijdens deze tour van a guide to Leeuwarden.

Rondleiding bij de Blokhuispoort
De Blokhuispoort is de culturele ontmoetingsplek van Leeuwarden. In deze 

eeuwenoude gevangenis hebben creatieve geesten hun bedrijf gevestigd. Je kunt er een 
rondleiding krijgen van een oud-gevangenisbewaarder. Ga terug naar het verleden en zie 

hoe mensen vroeger gevangen zaten. Tip: ga voor of na de 
rondleiding lunchen bij Cafe de Bak of Proefverlof, deze cafes bevinden zich ook in de 

Blokhuispoort.

Fries museum Ontdek de Fries in jou in het Fries Museum
Leer alles over de elf steden, het platteland, de haatliefdeverhouding met het 

water en de positie van Friesland in de wereld. Naast de huidige, rijke collectie zijn er 
regelmatig tentoonstellingen en diverse activiteiten voor jong en oud.

De hoofdstad van Friesland is de perfecte stad voor een dagje weg. Verken 
Leeuwarden vanaf het water of slenter door leuke straatjes, zoals: de Kerkstraat, 

het Naauw of de Sint Jacobstraat. Ook aan leuke eetadresjes is 
absoluut geen gebrek.

To do in 
Leeuwarden
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STEK 
Dit fijne restaurant is gevestigd in het oude

 brugwachtershuisje in Leeuwarden. Wanneer je op het 
terras zit, kijk je uit op de Oldehove en de Prinsentuin, 
een toplocatie dus! Het interieur is hip en fris en ken-
merkt zich door de houten accenten en pastelkleuren. 

Het eten? Vers en biologisch! Ieder gerecht is even lek-
ker. 

Ik ben fan! Jullie ook?

Lazy Lemon
Lazy Lemon is een fijne, hippe spot met een fris en 
industrieel interieur. Mijn favoriete plek? De rotan 

banken die je direct ziet, als je binnenkomt. Het is een 
grote zaak met een beneden- en een bovenverdieping 

en een terras. Je kunt hier terecht voor: ontbijt, lunch en 
diner. Voor de kinderen is dit ook een fijne spot, want 

boven is er een speelhoek en beneden ligt er speelgoed.

Café de Bak
Wil je lunchen op een unieke locatie? Dan moet je bij 
Cafe de Bak zijn. Deze leuke plek is namelijk gevestigd 

in de bibliotheek van de Blokhuispoort, de oude
 gevangenis van Leeuwarden.

Borreltijd!
Wat is er lekkerder dan na een dagje shoppen en

 sightseeing neer te ploffen in een knus tentje met een 
goed glas wijn? In Leeuwarden heb je twee heel fijne
 wijnbarren zitten; Sjoddy Wijn & Spijslokaal en Wijnlo-
kaal bij de mannen. Probeer bij beide wijnlokalen ook 

zeker de borrelplank.

Lunchen in 
Leeuwarden

,



Diner in
Leeuwarden

Proefverlof  
Altijd al eens in de gevangenis willen eten? 
Het kan bij Eet & Drinklokaal Proefverlof in 

Leeuwarden. Proefverlof bevindt zich
 namelijk in de Blokhuispoort, de oude 

gevangenis van Leeuwarden. Het interieur is 
modern ingericht met stoere materialen,

 zoals: koper, beton en hout. Je kunt hier te-
recht voor de lunch, de borrel en het diner. 

De ingredienten zijn veelal biologisch.

Grand café Post-Plaza  
Stap binnen en laat je betoveren door het 
prachtige pand en het indrukwekkende

 houten plafond. Je zult niet alleen onder de 
indruk zijn van het interieur, maar ook het 

eten & drinken is van een goede 
kwaliteit. Net als in een klassiek Franse 
brasserie worden ook hier de gerechten

 geserveerd op stoere, grote plateaus. Een 
gegarandeerd succes voor een heerlijk 

avondje uit.

Leeuwarden Lounge  
Tapas eten is altijd een goed idee; lekker 
genieten van meerdere gerechtjes en lang 
tafelen. Bij restaurant Lounge kun je heerlijk 
dineren in Oosterse sferen. Plof neer op de 
sfeervolle loungebanken en geniet van de 

lekkerste geuren en smaken.

Roast 
Roast is misschien wel het hipste restaurant 
van Friesland, het is een grote zaak met 
een industriele inrichting. Niet alleen het 
interieur is overigens puur en ruig, deze 

eigenschappen vind je ook terug in de ge-
rechten. Zoals de naam al doet vermoeden, 

komen veel gerechten van de grill.



Shoppen in
Leeuwarden

NØRD conceptstore 
In de Sint Jacobsstraat, een van de leukste straatjes van Leeuwarden, vind je deze 

prachtige conceptstore. Ze verkopen veel leuke plantjes, en dan heb ik het niet over de 
standaard plantjes die je in het tuincentrum tegenkomt. Daarnaast vind je er: servies, 
speelgoed, verzorgingsproducten en interieuraccessoires. Extra leuk: ze werken veel 
samen met zelfstandige ontwerpers en het liefst werken zij zo duurzaam mogelijk.

Ook voor een goede kop koffie met wat lekkers kun je bij NORD terecht. 

 House of colour  
Ben je op zoek naar de leukste woonaccessoires en lifestyle-artikelen? Dan kun je je hart 
ophalen bij House of Colour. Deze knusse woon- en cadeauwinkel verkoopt merken als: 
HK Living, Madam Stoltz, Zusss en The Gift Label. Wedden dat jij hier niet met lege

 handen naar buiten gaat?

Hardwerk x Fogeltje  
Ben jij een vintagelover? Dan kun je je hart ophalen bij Hardwerk x Fogeltje in Leeuw-
arden. Deze woon- en lifestylewinkel is opgezet door broer en zus Lieuwe en Itske die 
ons graag meenemen in hun liefde voor vintage, duurzaamheid en hergebruik. Je vindt 

hier: de tofste kleding, stoelen, banken, tafels, lampen en andere woonaccessoires.

Vier seizoenen
Deze winkel is heaven als je op zoek bent naar de leukste spulletjes voor kids. Bij Vier 

Seizoenen verkopen ze duurzame baby- en kinderkleding. Ook voor de leukste cadeautjes 
ben je hier op het juiste adres. Je vindt hier onder andere de merken: Maed for Mini, 

Little Label, Mingo, Sproet & Sprout. Stuk voor stuk mooie merken met de beste kwaliteit.



James' bisto & bar  
Als je hier binnenstapt, kijk je direct je ogen 
uit vanwege het prachtige interieur. Het is 
stoer en industrieel met veel zwart, een 

bakstenen muur, velours banken en stoelen 
en een houten vloer. James bistro &bar is de 
perfecte setting voor een gezellige avond eten 
en borrelen met familie en vrienden. Op het 

menu staan veel fijne vleesgerechten die in de 
open keuken bereid worden. Bij mooi weer is 

het ook goed toeven op een van 
de twee terrassen.

Voor een middag shoppen en een hapje eten ben je in Drachten 
aan het juiste adres. Je vindt er drie fijne restaurants.

Eten & drinken 
in Drachten

Molino by Toujours
  Molino straalt internationale allure uit. 

Het interieur is superkleurrijk met veel fluwelen 
meubels. Ook hangen er prachtige, grote 

schilderijen aan de muur en op de grond ligt 
een vloerkleed waarop bloemen en vogels 
staan afgebeeld. Ze hebben een fijn terras, 

vanaf hier kijk je uit op de haven van 
Drachten. Op het menu staan gerechten en 
bites met een mediterrane twist. Zo kun je 
hier sushi, maar ook een tuna steak en 

ossenhaas eten.

Nazareth
 Nazareth neemt je mee op een culinaire reis door het Midden-Oosten. Je eet hier de lekkerste 
Palestijnse en Libanese gerechten. Wat ik zo leuk vind aan dit restaurant, is dat je allerlei hapjes 

kunt delen met elkaar. Ze hebben heel verrassende gerechtjes op het menu staan, zoals: 
geroosterde flespompoen met rode ui,  pijnboompitten, zaadtar en tahina. Of kies jij liever voor 

de deegrolletjes gevuld met kippendij, ui, olijfolie en sumak geserveerd met salade? 
En dit is nog maar een greep uit de gerechtjes. Dus wil jij culinair verrast worden? 

Dan moet je hier zeker eens een bezoekje brengen.



Hossebos Drogeham
  Klimmen, klauteren en springen 
in, bij en boven het water? Het 
kan in het Hossebos van Staats-
bosbeheer. Voor de wat oudere 
kinderen is er een junglebrug en 

een spinnenwebnet; voor de jonge-
re een waterspiraal met zand en 
een steiger waarop je kunt staan 
en met schepnetjes kunt vissen. 
Let op: alleen geschikt voor de 

echte survivalaars. 
Oh, en een belangrijke tips 
neem schone kleding mee ;)

Klimpark Aventoer
  Het grootste klimpark van het 
noorden vind je in Burgum. Het 

park bestaat uit diverse parcoursen 
met verschillende klim- en 

balanceerelementen. Het vertrek-
punt is een centraal platform 

bestaande uit drie niveaus met een 
totale hoogte van 15 meter. Ge-

schikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Met de kids de hort op

Ontdek de leukste
 speelbossen en activiteiten

De Alde Feanen  
In het natuurgebied de 'Alde Feanen' 
vind je 'It Pettebosk'. Je parkeert bij 
het bezoekerscentrum waar je direct 

al een leuke speel- en beleeftuin 
vindt. Bij het centrum zijn diverse 
rugzakroutes beschikbaar voor alle 
leeftijden. Kies bijvoorbeeld voor de 
Kleine Kikkerroute waar je met een 
schepnet in de handen op zoek 

gaat naar kikkers. In het bos vind je 
natuurlijke speeltoestellen, rietvelden 

en een moerasbos.

Familiepark de Naturij 
 In Drachten vind je speelpark /

kinderboerderij de Naturij. Hier heb 
je gegarandeerd uren speelplezier 
bij zowel goed als slecht weer. Je 
vindt er een indoor speelhal, een 
kinderboerderij, een verkeerstuin, 
een grote speeltuin en je kunt er 

zelfs midgetgolfen.



Sanjessafari  
Bij Sanjessafari, voorheen Sanjesfertier, kun je zo een hele dag doorbrengen. 

Er is een dierentuin met vogels, paarden, stokstaartjes, geitjes en neusberen. Binnen 
is een indoor speelparadijs met o.a. de grootste apenkooi van Friesland. Er is een 
Piratenschip, er zijn springkussens en er is een draaimolen. Buiten vind je er een 
speelpark met traphelikopters, een klimtoren, een tokkelbaan en een springkussen.

Om de Dobben in Burgum  
Om de Dobben is een gezellige brasserie waar je een kop koffie kunt drinken 

of terecht kunt voor een lekkere lunch. Naast het terras zit een 
speelweide met duurzame speeltoestellen en een klein dierenverblijf waar kinderen 
de dieren kunnen aaien. Het is de ideale plek om, na een wandeling of fietstocht 

in het nabij gelegen natuurgebied, neer te ploffen of gewoon een middag 
met de kids te vertoeven!



Blotevoetenpad Opende  
In het Westerkwartier ligt een bijzonder pad: het 
Blotevoetenpad Opende. De naam zegt genoeg: 
schoenen en sokken uit en lopen maar! Op je 
blote voeten lopen door de modder, over water 

en op het gras. En hier ga je over boomstammen 
klimmen of via een touw een sloot over. Heeft het 

geregend? Dan is er extra modder! 
Onderweg kan je uitrusten in een van 

de hangmatten of op een bankje.

Kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve 
Bij deze leuke kinderboerderij in Dokkum kun je 
je prima een middag vermaken. Naast dieren 

vind je hier ook een pluk- en vlindertuin. De kids 
kunnen zich uitleven in de grote speeltuin met 

airtrampoline, terwijl jij op het terras zit met een 
kop thee of koffie.

AquaZoo Leeuwarden  
AquaZoo Leeuwarden vind je aan de prachtige 

Friese wateren. Ga op avontuur tussen de dieren. 
Leer van de ijsbereninspectie, feest mee tijdens 
het Pinguïn Haringhapfestijn en stap samen met 
een dierverzorger op een trekschuit tijdens de 

Zeehondensafari. Naast het kijken naar de dieren 
kun je bij AquaZoo ook klimmen, 

glijden en spelen.



Sumar  
Dit strand met een te gek piratenschip vind je bij 

Vakantiepark Bergumermeer. Dit strand is openbaar. 
Je kunt gratis parkeren bij de ingang, in dat geval 
moet je een stukje lopen. Of je betaalt  2,- en dan 

kun je bij het strand parkeren. Er zit een fijn 
paviljoen bij voor het nuttigen van wat lekkers. 

Bij het strand vind je een kleine kinder-
boerderij met alpaca's.

Rottevalle  
In dit plaatsje bevindt zich paviljoen de Leyen. 

Je kunt hier heerlijk op het terras zitten, terwijl je
 uitkijkt over het water. Je kunt er zwemmen en op 
het strandje is een waterpomp. Verder vind je er 

een kabelbaan, een uitkijktoren en tunnels. 
Wil jij liever actief bezig zijn? Huur een 

supboard en ga het water op.

Earnewâld
Earnewald beschikt over een prachtig zwemstrand 
met een groot recreatieterrein. Je vindt er: toilet-

voorzieningen, een gratis parkeergelegenheid en een 
groot speelveld met speeltoestellen.

Strandheem  
Luieren op een prachtig zandstrand en lekker spelen 
in een van de vele speeltoestellen? Dat kan allemaal 
bij Strandheem. Er is een zandstrand, maar je kunt 
ook neerploffen op het zachte gras van de ligwei-
den. Ook een eetcafe en snackbar zijn aanwezig.

Gytsjerk  
Liever zwemmen in een verwarmd zwembad met 
glijbaan? Dan moet je bij De Sawn Doarpen zijn. 
Je vindt er een ligweide waar je kunt relaxen en 

er is een kiosk.

In het water 

Strandjes en 
zwemgelegenheden



De omgeving van Het Wylde Pad is prachtig. Je hebt er veel natuur, 
parken en wateren. Ga op ontdekkingstocht.

Park Vijversburg in Tytsjerk
 In dit prachtig aangelegde park is van alles te beleven. Je vindt er: dieren (kippen, 
vogels, pauwen), een waterlabyrint met vlotjes waar de kids op kunnen peddelen, 

de kleurrijkste boomhut die je ooit gezien hebt en een grot. 
Je kunt hier gerust een dagdeel ronddwalen, met of zonder kids.

Stania State in Oentsjerk  
Bij dit negentiende-eeuwse landgoed kun je heerlijk wandelen in het park. 

Je vindt er slingerende paden en een driepuntsbrug. 
Tip: Combineer je wandeling met een high tea op het landgoed.

Paviljoen MEM  
Wat een leuke, culturele plek is dit! Bij paviljoen MEM worden geregeld muziek- 
en theatervoorstellingen georganiseerd. Je kunt er overdag terecht in de theetuin, 
terwijl de kids zich vermaken met het speelgoed dat er ligt. Wanneer zijn ze open? 

Gewoon, wanneer ze thuis zijn!

Ga het water op
  Huur een boot, sup of kano bij Hotel eetcafe 't Duke Luk. Dit ligt direct aan het 

prachtige natuurgebied It Butenfjild. Vanaf de kade vertrek je met een fluisterbootje, 
kano of sup en binnen twee minuten ben je in de groene omgeving van 

de Friese Wouden.

To do in 
de omgeving
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Pluktuin in Kollum  
Kom je eigen bosbloemen plukken bij 
het Bloemenparadyske. Na het plukken 
plof je neer in de theetuin waar je kunt 
genieten van een kop koffie of thee met 
huisgemaakt gebak. Er is een winkeltje 
waar je biologische, duurzame of recy-
cleproducten en cadeautjes kunt kopen. 
Regelmatig wordt er een streekmarkt 
georganiseerd.

Hortus van Friesland  
De Kruidhof is de hortus van Friesland. Vooral bij mooi weer is het hier een walhalla voor 

jou en je kids. Voor de kinderen is er een trollenpad en een ontdekkingspad waar 
genoeg te beleven valt. Daarnaast zijn er twee speeltuinen met een klimtoren, 

een kabelbaan en er bevinden zich watertoestellen in een vijver. Uiteraard zijn er ook 
prachtige thematuinen waar je doorheen kunt dwalen. Voor een lekkere lunch 

kun je terecht in het tuincafe.

Boerderij De Omleiding  
Wat houd ik toch van dit soort verborgen pareltjes! In Veenwouden, aan de rand van 

het prachtige natuurgebied it Bïtenfjild, vind je de boerderij De Omleiding. 
Vanuit een foodtruck worden de lekkerste lunch- en dinergerechten geserveerd. 

Voor de kids is er een speeltuintje en zijn er boerderijdieren. Ook kun je hier kano's 
huren waarmee je de omgeving kunt verkennen.



Ben je op zoek naar nog meer tips? 

Neem dan een kijkje op: 
Liefsuithetnoorden.nl 

X, Jora

Geniet van je verblijf 
bij Het Wylde Pad! 


