
Klooster van Stavoren 

Het is een mysterie: het verzwolgen klooster

van Stavoren! Ooit gesticht door Odulphus.

Hier, op een kruispunt van (water)wegen,

stichtte hij in 837 zijn hoofdkwartier van 

waaruit hij de Friezen wilde terugbrengen 

naar het christelijk geloof. Het klooster heeft

letterlijk en figuurlijk stormachtige tijden 

gekend. Eerst waren er de Noormannen die

heel Stavoren plunderden en in brand staken,

daarna moest er een strijd geleverd worden

tegen de vloedgolven van de oprukkende 

Zuiderzee. Tot drie maal toe moest het 

Odulphusklooster verplaatst worden. 

Tot het in de 16e eeuw voorgoed verdween…

Pelgrimeren

Pelgrimeren staat voor het ondergaan van een

pelgrimstocht of bedevaart te voet of per fiets.

Of het nu vanuit religieuze, spirituele of spor-

tieve overwegingen is. Een pelgrimstocht lopen

is een uitdaging, zowel geestelijk als lichamelijk.

Twee belangrijke aspecten aan het pelgrimeren

zijn het ontmoeten en het onderweg zijn. 

Populaire bestemmingen in Europa zijn Rome, 

Lourdes en Santiago de Compostella.

Leugenbankje 

Het trekt meteen je aandacht wanneer je erlangs

wandelt: het Hindelooper leugenbankje, een

overdekt hokje met een bank. Zeelieden ver-

telden elkaar hier sterke verhalen over hun

avonturen op zee. Nu is het nog steeds een 

ontmoetingsplaats. Onder de overkapping vind

je een gevelsteen uit 1619 met het stadswapen

van Hindeloopen. Op het wapen staan een hert

en een hinde afgebeeld, opspringend tegen een

eikenboom. Het verwijst naar een eeuwenoude

sage: ooit kwamen hier 

hinden uit het bos 

van Kreil bijeen. Dit

uitgestrekte bos lag

tussen Enkhuizen,

Stavoren en Texel en

ging bij het ontstaan

van de Zuiderzee 

verloren. 
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Van Hindeloopen naar Warns

Hindeloopen, het één-na-kleinste stadje van

de Friese elf steden, had vroeger geen haven

maar een ‘rede’ in de Zuiderzee; een anker-

plaats voor de kust. Toch groeide het uit tot

een stadje van grootschippers die met Amster-

damse schepen over de wereldzeeën voeren.

Aan de kapitale 17e- en 18e-eeuwse kapiteins-

huizen is nog te zien hoe rijk de Hindeloopers

waren. Tegenwoordig is het stadje bekend om

zijn schilderkunst , klederdracht en haar eigen

dialect. Zelfs de andere Friezen verstaan dit niet!

Het eerste deel van dit traject wandel je over de Via Ortus Sancte Marie, afgekort Via: 

de Weg van Mariëngaarde. Deze historische route loopt van Mariëngaarde, een voor-

malig klooster bij Hallum in Noord-Friesland, naar Stavoren. De oudst bekende pelgrim

die naar Santiago de Compostella werd gestuurd, vertrok rond 1170 vanuit dit klooster

en liep via Leeuwarden, Sneek, Makkum en Hindeloopen naar Stavoren om daar aan

boord te gaan. 

Via  [weg]
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Badpaviljoen Hindeloopen

Het is 1913 als een houten badpaviljoen wordt

gebouwd aan de toenmalige Zuiderzeedijk 

tussen Hindeloopen en Stavoren. Het 

blijkt een succes, want een jaar later geeft 

Badvereeniging Hindeloopen de opdracht 

tot de bouw van een groter paviljoen. De 

bezoekers, vooral gegoede middenstanders 

uit steden als Leeuwarden en Sneek, komen

om te recreëren in de vrije natuur. Zij arriveren

in koetsjes, in die tijd een bezienswaardigheid

op zich… 

Het monumentale gebouw is een mooi 

voorbeeld van betonbouw en heeft veel 

elementen uit de Jugendstil.
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Ontdek Stavoren 

Dit pittoreske stadje aan het

IJsselmeer is zeker een be-

zoekje waard. Bij de Johan

Frisosluis is het een komen

en gaan van plezierboten en

andere schepen. Tegenwoor-

dig zijn in het havengebied de

contouren van het vroegere

verdedigingswerk Het Blok-

huis weer te zien. Struin door

de straatjes en ontdek zelf

hoe sfeervol Stavoren is. Wil

je meer informatie? Wandel 

gerust binnen bij TIP Stavoren. 

www.stavoren.nl

TIP

Het Skipshotel

Je slaapt er bijna met je 

voeten in het water… Het

Skipshotel ligt op Jachthaven

Hindeloopen, pal aan het

IJsselmeer. Geniet van de

prachtige vergezichten over

het water. Je kunt hier over-

nachten in een fijn apparte-

ment of in eenvoudige

dormettes. Tijdens het 

watersportseizoen (van

Pasen t/m de herfstvakantie)

kun je gratis gebruikmaken

van de faciliteiten op en rond

de jachthaven. 

www.skipshotel.nl

TIP

Het Hylper Huis

Het uithangbord vertelt het

je al: het is ‘het hûs fan Ham’.

Oftewel: het huis van Ham.

Ham was de laatste eigenaar

van dit huis. Deze van oor-

sprong 18e-eeuwse kapiteins-

woning heet nu het Hylper

Huis: dé locatie voor de 

Friese en Hindelooper kunst

en cultuur. Je kunt hier 

overnachten in een twee-

persoonskamer ingericht 

in Hindelooper stijl met als

thema ‘flora en fauna’ en

‘scheepvaart’.

www.hylperhuis.nl

TIP
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Traject 3: Via (17 km)

Start: Hoek Het Oost/Kalverstraat in Hindeloopen

Eindpunt: Het Noard in Warns

Stempelpost: TIP Stavoren in Stavoren 

Camping Súdermeer in Stavoren

Strandpaviljoen De Potvis in Stavoren 

B&B De Pastory in Warns 

Warns

Stavoren

Marina Stavoren

Marina Stavoren is het 

recreatiegebied voor water-

sport, natuur, ruimte en

meer. Geniet tijdens een 

wandeling over de IJssel-

meerdijk van de prachtige

vergezichten. Camping 

Súdermeer is de ideale 

locatie om je tent op te 

zetten of om een stacaravan

of safaritent te huren. 

Verse broodjes voor het 

ontbijt haal je bij Marina 

Stavoren. Hier vind je ook een

overdekt zwembad en diverse

andere faciliteiten. Tijdens of

na een dagje vermaak op of

aan het water kun je terecht

bij Strandpaviljoen De Potvis.

Geniet van een kop koffie met

gebak, een goed glas wijn,

een lekkere barbecue of kies

een gerecht van de mediter-

rane kaart. Vanaf het hele 

paviljoen en de ruime veranda

heb je weids uitzicht over het

IJsselmeer.

www.marinastavoren.nl/

camping-sudermeer

www.waterrijck.com

www.de-potvis.nl

TIP
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Leuke adresjes 

Restaurant De Koebrug 

Een Schots restaurant met 

een oer-Hollandse naam.

Open: mrt t/m apr vr t/m zo,

mei do t/m zo en vanaf juni 

di t/m zo vanaf 16.30 uur.

Café-restaurant Op Warns

Broodjes, tosti’s of een uit-

smijter; er is genoeg te kiezen. 

Open: do t/m ma vanaf 08.00

uur.

HindeloopenSTART

WarnsEIND
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legenda

wandelen via knooppunten of volg de digitale route

originele St. Odulphuspad (digitale route)

knooppunt39
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Volg de knooppunten:  23-70-10-13-30-33-61-32-31-11-12-52
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