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De gemeente Waadhoeke ligt in de Noordwesthoek 
van Friesland, de zogenaamde kleibouwstreek. Ten 
noorden grenst de gemeente aan de Waddenzee. De 
voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, 
Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn 
per 1 januari 2018 gefuseerd tot de nieuwe 
gemeente Waadhoeke. Waadhoeke telt 46.312 
inwoners, verspreid over 41 plaatsen. 

 

 

Geschiedenis van het Bildt 

Waar de Bilkerts nu wonen, was vroeger de zee. Zo ’n duizend jaar geleden zeilden grote schepen 

over het Bildt van nu. Door de eeuwen heen ontstonden er door slibafzettingen kwelders, die alleen 

nog bij hoge vloeden onderliepen. Zo was de toestand tot ongeveer 1500. Toen ontdekte men de 

waarde van deze “nieuwe”, aangeslibde landen (het Bildt betekent: het “aangeslibde”).  Het gevolg 

was dan ook bedijking. In 1505 was de eerste dijk, de Oudebildtdijk, klaar en daarmee het Bildt 

ingepolderd. De reden dan ook om in 2005 het 500-jarig bestaan van het Bildt te vieren. 

Al spoedig ontstonden er drie nederzettingen, te weten: Wijngaarden, Altoenae en Kijfhoeck. De 

arbeiders noemden deze nieuwe dorpen naar de streek of dorp waar zij oorspronkelijk vandaan 

kwamen. Toen er later kerkjes in de drie dorpen waren, veranderden de oorspronkelijke namen in 

Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Onze Lieve Vrouwenparochie. 

Een ander verschijnsel dat zich door de komst van overwegend Hollandse arbeiders voordeed, was 

dat zich op het Bildt een eigen taal ontwikkelde. Dit Bildts is een mengvorm van het Hollands en het 

Fries. Tot op de dag van vandaag wordt het Bildts naast Fries en Nederlands als voertaal gebruikt. 

 

 

 

 

 



Karakter van het Bildt 

Het karakter van onze landstreek wordt eigenlijk al goed weergegeven in de slagzin: “Het Bildt – 

Wonen en Werken met Ruimte”. Het Bildt is een betrekkelijk jong plattelandsgebied, waarin wegen, 

waterlopen en dergelijke zo efficiënt mogelijk zijn aangelegd om zo veel mogelijk ruimte voor het 

wonen (b.v. aanleg nieuwe woonwijken) en werken (bedrijfsmatige activiteiten) te behouden. 

Het Bildt is voor een belangrijk deel een agrarische landstreek. Een behoorlijk deel van de 

beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector of in bedrijven die met deze sector te maken 

hebben (landbouwwerktuigenindustrie, productveredelingsbedrijven en constructiewerkplaatsen).  

 

St.-Annaparochie 

St.-Annaparochie was tot 2018 de hoofdplaats 

van de gemeente het Bildt. Het dorp heeft een 

regionale functie en beschikt over een ruim 

voorzieningenniveau. Zo zijn er onder meer 

goede winkel-, sport-, zorg- en sociaal-

culturele voorzieningen. Ook kan er heerlijk 

gegeten worden in een van de diverse 

eetgelegenheden. 

Er is een sporthal, sportvelden, tennisbanen, 

een ijsbaan en een zwembad. Voor de sociaal-

culturele activiteiten zijn er club- en 

buurthuisaccommodaties, een 

peuterspeelplaats, een kinderdagverblijf, een 

bibliotheek, een muziekschool, enz. Het dorp 

heeft 2 basisscholen en een 

scholengemeenschap voor voortgezet 

onderwijs. Net buiten het dorp ligt een AZC. 

 

 

 

 

 

St.-Jacobiparochie 

Sint Jacobiparochie ligt 2 km ten westen van 
Sint Annaparochie en kenmerkt zich doordat 
het midden in de landerijen ligt en er rust en 
ruimte heerst.  
 
Het staat bekend als de startplaats van het 
Jabikspaad, de Friese Camino de Santiago. Een 
pelgrimsroute van 130 kilometer lang naar 
Hasselt (in de Kop van Overijssel).  
De Groate Kerk is een echte blikvanger en 
dient als cultureel centrum en startpunt van 
het Jabikspaad. 
Verder heeft het dorp verschillende 
sportverenigingen, een basisschool en een 
multifunctioneel centrum. 

 

  
 



Vrouwenparochie

Vrouwenparochie ligt 2 km ten oosten van Sint 
Annaparochie. Onder het dorp valt ook deels de 
buurtschap Vrouwbuurtstermolen en enkele 
huizen van het dorp Oude Leije. 
Het dorp heeft een aantal sportverenigingen, 
manege en een basisschool. Tevens is het dorp 
bekend vanwege de oudste kerk van Het Bildt, 
de Bordenakerk en de molen (vandaar de naam 
Vrouwbuurtstermolen) met naastgelegen 
eetgelegenheid.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwbuurtstermolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Leije

