
Overnachtingsadressen dicht bij het Wad 

type plaats website kenmerk 

B&B Paesens http://www.lytshuiszilver.nl/nl B&B in prachtig verbouwde boerderij 
t.o. de molen van Paesens bij de dijk.  

B&B Paesens http://www.lauwersstate.nl/ B&B in monumentale boerderij direct 
achter de dijk. 

APP. Paesens http://www.debuorrentwa.nl/ Appartementen in monumentale 
boerderij aan de rand van het dorp.  

B&B Paesens http://www.dewadloper.nl/ B&B of appartement aan de voet van de 
dijk in het vissersdorp Moddergat. 

B&B Hiaure http://www.hetkoetshuisdehoop.nl/ B&B in op het platteland, vlakbij 
Dokkum, bij biologische boer. 

B&B Dokkum http://www.dekoesfabriek.nl/ Sfeervolle B&B in een statig pand (waar 
de Dockumer Courant werd gedrukt) in 
het mooie vestingstadje Dokkum. 

B&B Westergeest https://www.skoalhus.nl/ B&B in de oude schoolmeesterwoning 
naast de oude school van Westergeest. 

B&B Hantum https://oarsasoarshantum.nl/ B&B in het kleine dorp Hantum, niet ver 
van Dokkum. 

B&B Foudgum https://www.pietpaaltjenspastorie.nl
/ 

B&B in de voormalige pastorie van Piet 
Paaltjes, pseudoniem voor dichter 
François Haverschmidt. 

B&B Ee https://www.uniazathe.nl/ B&B in verbouwde boerderij op het 
platteland nabij het terpdorpje Ee. 

B&B Holwerd https://www.grootemedwerd.nl/ B&B met kamers in boerderij en 
ingerichte tenten. Net buiten Holwerd. 

B&B Gytsjerk https://www.keallehus.nl/bed--breakfast  Appartement midden in de weilanden 
en natuur aan doodlopende weg. 

B&B Gytsjerk https://www.miekebouwens.nl/iWeb/BB
Woudhuisje/Welkom.html  

Oud woudhuisje midden in de 
weilanden vlak bij mooi park. 

B&B Burgum https://www.gastenverblijfburgum.nl/as-
in-roaske  

Gastenverblijf in verbouwd woudhuisje 
in Burgum. Snelle verbinding naar Wad. 

hotel Dokkum https://hoteldeabdijdokkum.nl/ Hotel in de oude abdij aan de markt in 
Dokkum.  

hotel Dokkum https://www.hotel-deposthoorn.nl/ Hotel in het centrum van het 
vestingstadje Dokkum. 

hotel Dokkum https://raedhus.nl/ Hotel in het centrum van Dokkum. 

huisje Jannum https://www.natuurhuisje.nl/vakanti
ehuisje/24607 

Drie natuurhuisjes in het kleine 
terpdorpje Jannum nabij Holwerd 

camping Dokkum https://campingdokkum.nl/ Stadscamping aan de rand van het 
centrum, rustig gelegen. 

camping Dokkum https://www.schreiershoek.nl/campi
ng/ 

Camping net buiten Dokkum gelegen 
aan het Dokkumer Grootdiep. 

camping Bornwird https://www.minicamping-aldsyl.nl/ Minicamping aan de Dokkumer Ee vlak 
bij Dokkum 

camping Hiaure https://campingdeterp.nl/ Minicamping in klein dorpje net buiten 
Dokkum 

camping Ternaard https://hetgroene-
hart.nl/camping/169/ 

Camping in klein dorp aan de 
Waddendijk met kleine supermarkt. 

camping Holwerd https://www.campingholwerd.nl/ Camping aan de rand van het dorp met 
trekkershutten. 

camping Lauwersoog https://www.campinglauwersoog.nl/
nl/campinglauwersoog 

Camping aan het Lauwersmeer, verhuur 
van chalets. Restaurant + winkel. 

camping Kollumer-
pomp 

https://www.natuurkampeerterreine
n.nl/terreinen/friesland/de-pomp/ 

Natuurcamping midden in de natuur van 
het Lauwersmeergebied. 

 

http://www.lytshuiszilver.nl/nl
http://www.lauwersstate.nl/
http://www.debuorrentwa.nl/
http://www.dewadloper.nl/
http://www.hetkoetshuisdehoop.nl/
http://www.dekoesfabriek.nl/
https://www.skoalhus.nl/
https://oarsasoarshantum.nl/
https://www.pietpaaltjenspastorie.nl/
https://www.pietpaaltjenspastorie.nl/
https://www.uniazathe.nl/
https://www.grootemedwerd.nl/
https://www.keallehus.nl/bed--breakfast
https://www.miekebouwens.nl/iWeb/BBWoudhuisje/Welkom.html
https://www.miekebouwens.nl/iWeb/BBWoudhuisje/Welkom.html
https://www.gastenverblijfburgum.nl/as-in-roaske
https://www.gastenverblijfburgum.nl/as-in-roaske
https://hoteldeabdijdokkum.nl/
https://www.hotel-deposthoorn.nl/
https://raedhus.nl/
https://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/24607
https://www.natuurhuisje.nl/vakantiehuisje/24607
https://campingdokkum.nl/
https://www.schreiershoek.nl/camping/
https://www.schreiershoek.nl/camping/
https://www.minicamping-aldsyl.nl/
https://campingdeterp.nl/
https://hetgroene-hart.nl/camping/169/
https://hetgroene-hart.nl/camping/169/
https://www.campingholwerd.nl/
https://www.campinglauwersoog.nl/nl/campinglauwersoog
https://www.campinglauwersoog.nl/nl/campinglauwersoog
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/friesland/de-pomp/
https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen/friesland/de-pomp/

