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Informatie over de bezienswaardigheden op de route 

 

• Kerk op de Hoogte 

o Kerk gebouwd in 1646, op fundamenten van kerken uit de 13e eeuw. Was 

rooms-katholiek, van 1580 tot 2011 Nederlands Hervormd en sindsdien onderdeel 

van de Protestantse gemeente te Wolvega. De kerk beschikt over een fraai interieur, 

met o.a. een monumentaal Schwartzburg-orgel uit 1733. De kerk is een 

rijksmonument. In de kerk zijn folders over de kerk te verkrijgen. 

• Ichtuskerk 

o Kerk gebouwd in 1923, als opvolger van een kerk uit 1874 

die door gebrek aan ruimte gesloopt werd. Was tot 2011 

gereformeerd, sinds fusie met de Nederlands Hervormde 

kerk (Kerk op de Hoogte) onderdeel van de Protestantse 

gemeente te Wolvega. Architect is Ane Nauta. Hij ontwierp 

veel gereformeerde kerken in Friesland. 

• Standbeeld Peter Stuyvesant 

o Peter Stuyvesant (Peperga, 1610 – Manhattan, New York, 1672) was vanaf 1645 tot 

1664 directeur-generaal van de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland (gebied in de 

VS rondom de huidige staten New York, New Jersey en Delaware) en directeur van de 

ABC-eilanden (1643-1645). Bij een gevecht tegen de Spanjaarden op Sint Maarten 

verloor hij een been, en liep de rest van zijn leven op een houten tafelpoot. Vandaar 

zijn bijnaam ‘Pieter Poot’. In New York is tot op heden een Stuyvesant Street.  

• Sickenga-Oord 

o Sickenga-Oord is een zorginstelling. Het is gebouwd met 

geld van mej. J.A. Sickenga (1850-1951), een rijke dame 

uit een vooraanstaande familie die rechters, advocaten 

en burgemeesters had voortgebracht. Sickenga woonde 

in ‘Huis Irene’, op de locatie waar nu de Albert Heijn in 

Wolvega staat. Omdat ze geen kinderen of verdere 

familie (meer) had, heeft ze een deel van haar geld 

nagelaten aan de NH-kerk te Wolvega, én in 1948 al een deel aan een groep mensen 

met de opdracht om een ‘oudedagvoorziening in Wolvega’ te bouwen. Dat werd 

Sickenga-Oord.  

• Station Wolvega 

o Het station van Wolvega is geopend in 1868, op de spoorlijn Leeuwarden-

Meppel (nu Leeuwarden-Zwolle), Staatslijn A. De bouw begon in 1865. Het station 

beschikt over twee sporen. Het stationsgebouw behoordde tot de 

‘Standaardstations van de Staatsspoorwegen klasse vier’. In 1992 werd het 

gerestaureerd. Nog ieder uur vertrekken er in totaal vier Sprinters (twee richting 

Leeuwarden, en twee richting Zwolle). De intercity rijdt aan Wolvega voorbij.  



 

• St. Fransiscuskerk 

o De Sint-Fransiscuskerk is de derde rooms-katholieke kerk in 

Wolvega. In 1861 werd een waterstaatkerk gebouwd, die al in 1914 

werd vervangen door een nieuwe kerk. Deze bleek al spoedig te 

klein voor de parochie, waardoor in 1939 de huidige, grotere kerk 

werd gebouwd. De toren is nog van de vorige kerk, uit 1914. Sinds 

2014 vormen de gemeenschappen van Wolvega, Heerenveen, 

Steggerda en Frederiksoord de HH. Petrus en Paulusparochie. In de 

kerk bevinden zich zeer fraaie glas-in-lood ramen. 

• Oorlogsmonument te Oldeholtpade 

o Dit monument is opgericht ter ere van de Canadese militair Wilfred Berry. Het 

monument is onthuld op 28 september 1945. Berry werd geboren in 1920 en maakte 

in WWII deel uit van de Royal Canadian Dragoons. Hij vocht in het Middellandse 

Zeegebied, maakte een veldtocht in Italië mee en werd in maart 1945 ontscheept in 

Frankrijk. Met de bevrijdingslegers kwam hij terecht in Friesland, waar hij op 12 april 

1945 te Oldeholtpade als bestuurder van een tank. Berry werd de daaropvolgende dag 

in Oldeberkoop begraven. Later werd hij herbegraven op het Canadese Ereveld in 

Holten. In Oldeholtpade is een straat naar hem genoemd. 

• Stephanuskerk te Oldeholtpade 

o Kerk gebouwd in 1545, gewijd aan de heilige Stephanus. De toren is 

circa 37 meter hoog. De preekstoel, doophek en herenbank dateren 

uit de 17e eeuw. Het kabinetorgel is in 1800 gemaakt door H.A. 

Meijer en staat sinds 1883 in deze kerk. Daarvoor heeft het in 

Haarlem gestaan. Ook deze kerk is een rijksmonument. Deze kerk is 

onderdeel van de Protestantse gemeente Ter Holten.  

• Nicolaaskerk te Nijeholtpade 

o Kerk gebouwd in 1525 en gewijd aan de heilige Nicolaas. In de toren 

hangt een tweetal klokken, gegoten in 1598 en 1611. Het orgel uit 1883 is 

gebouwd door J.F. Kruse en in 2008 gerestaureerd. Bij restauratie van de kerk in 

1883 is de oude preekstoel verkocht en vervangen door een nieuwe. In de kerk 

liggen twee grafzerken (1627 en 1640) van het geslacht Lycklama a Nijeholt. De 

kerk is een rijksmonument. Ook deze kerk is onderdeel van de Protestantse 

gemeente Ter Holten. 

• Bonifatiuskerk in Ter Idzard 

o Kerk gebouwd in de periode 1423-1455, gewijd aan de heilige Bonifatius. Rond het jaar 

1100 is er al sprake van een dorp waar nu Ter Idzard ligt met een kerkje/kapel. De kerk 

is een dochterkerk van de Grote- of St. Clemenskerk te 

Steenwijk. In 1903 is de huidige toren aan de kerk gebouwd, 

zonder spits. De spits kwam er pas in 1926. Sinds 1978 is de 

kerk buiten gebruik en eigendom van de Stichting Alde Fryske 

Tsjerken. De kerk is een rijkmonument.  


