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= deelnemende kerk

= treinstation

= treinspoor

= fietsknooppunt

= fietsroute langs 8 kerken -> 31 km

= wandelroute  Noord langs 3 kerken -> 11 km

= wandelroute  Zuid langs 4 kerken -> 20 km

= overlap fiets- en wandelroute

= overige fiets- en wandelverbinding 

Fietsen en wandelen
langs kerken en kunst
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Fietsen, wandelen, ruimte, stilte, kunst

Ook dit jaar biedt ons kunstevenement u weer volop de gelegenheid te 
genieten van het wijde landschap van de Friese Greidhoeke, van onze 
mooie dorpen, van de stilte en de rust van onze eeuwenoude kerken 
en van de daar tentoon gestelde kunst. In mei is het landschap op z’n 
mooist!

Er is een fietsroute langs de 8 kerken uitgezet en twee wandelroutes 
langs een deel van de kerken, zie kaartje ommezijde. U kunt starten bij 
één van de kerken of bij de treinstation van Deinum of Mantgum. De 
routes gaan zoveel mogelijk over autovrije fiets- en wandelpaden door de 
weilanden. Alle kerken zijn per auto prima te bereiken.

De fietsroute maakt voor een groot deel gebruik van de fietsknooppun-
tenroutes en is totaal ca 31 km. Door gebruik te maken van tussenlig-
gende fietsverbindingen, de dunne streeplijntjes op de kaart, kunt u naar 
wens uw route aanpassen en bijvoorbeeld over twee dagen verdelen.

De noordelijke wandelroute gaat langs de kerken van Deinum, 
Blessum en Boksum en gaat via Hilaard. Deze wandeling is 11 km.  
U kunt de route aanzienlijk verkorten door tussen Blesssum en  
Deinum het fietspad naar Boksum te nemen.

De zuidelijke wandelroute gaat langs de kerken van Leons, Mantgum, 
Baard, Easterlittens en Winsum. Deze route is 20 km. Tussen Leons en 
Jorwert loopt u een deel van het Jacobspad. Dit pad gaat door weilanden 
via bruggetjes over sloten Het is aangegeven met bordjes met schelpjes. 
Het is soms even zoeken. U loopt van bruggetje naar bruggetje.

U kunt ook gebruik maken van de trein. U stapt uit op station Deinum 
en wandelt achtereenvolgens langs de kerken van Deinum, Boksum, 
Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens en Mantgum. Deze route 
is 23 km lang. Vervolgens gaat u met de trein terug naar Deinum via 
Leeuwarden. Omgekeerd, of in Leeuwarden beginnen kan ook natuur-
lijk. Ook is het mogelijk de fiets mee te nemen in de trein en de route 
fietsend af te leggen.

Horeca langs de route

Bakkerij Sybesma
Hylaerderpaed 1, 9031 XW Boksum 
058 - 254 1323
Terras niet op zon- en feestdagen open

Dorpscafé ‘It Skipperke’
Dekemawei 9, 8834 XA Baard
0517 - 234 692

Herberg ‘Het Wapen van Friesland’
It Plein 2, 8835 XB Easterlittens 
0517 - 342 996

Bed en Breakfast ‘Lyts Kanaän’
Seerp van Galemawei 17,  
9022 AC Mantgum
058 - 711 0321

Hotel Restaurant  
It Weidumerhout
Dekemawei 9, 9024 BE Weidum
058 - 251 9888 

Eetcafé Jonker Sikke
Hegedyk 22, 9026 BB Jellum
058 - 251 9569 

Eetcafé ‘It Holt’ 
It Holt 6, 9033 WH Deinum  
058 - 254 1548 / 06 - 239 61877

Deelnemende kerken

Deinum
Sint Janskerk, Tsjerkepaed 13

Blessum
Mariakerk, Buorren 2 

Leons
Catharinakerk, Leons 2 

Baard
Sint Geertrudiskerk, Dekemawei 6

Easterlittens
St. Margarethakerk,  
Huylckensteinstrjitte 4

Winsum
Mariakerk, Tsjerkebuorren 1

Mantgum
Mariakerk, Seerp van Galemawei 3

Boksum
Sint Margrietkerk, Sint Margrietwei 1

Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken
www.zevenkerken.nl


