
Welkom in Gorredijk, Poort van de
Turfroute

Water, winkels en horeca. De perfecte combinatie voor
een dagje uit. In Gorredijk vind je ze alle drie en
daarnaast ook nog eens een van de grootste
modehuizen van Nederland. We hebben op een rijtje
gezet wat jij niet mag missen tijdens je bezoek aan
Gorredijk.

Water, shops and catering. The perfect combination for
a day out. In Gorredijk you will find all three and also
one of the largest fashion houses in the Netherlands.
We have listed what you should not miss during your
visit to Gorredijk.

Welcome to Gorredijk Gateway of the
Peatroute

De bekende Turfroute

The famous Peatroute

Een van de oudste vaarroutes van
Zuidoost Friesland loopt recht door
Gorredijk. In de zomer loopt
Gorredijk vol met bootjesvaarders
vanuit heel Nederland. Het zorgt
voor een gezellige sfeer in het dorp.
In het centrum vind je meerdere
terrasjes langs het water.

One of the oldest sailing routes in
Southeast Friesland runs straight
through Gorredijk. In the summer
Gorredijk is full of boaters from all
over the Netherlands. It creates a
cozy atmosphere in the village. In
the center you will find several
terraces along the water.

Museum Opsterlân
Tijdens je bezoek aan Gorredijk zal dit
historische gebouw je niet snel
ontgaan. Vroeger was hier de lagere
school van Gorredijk in gevestigd.
Vandaag de dag vind je er alles over de
historie van Gorredijk en omgeving in
Museum Opsterlân.

Museum Opsterlân
During your visit to Gorredijk, you will
not easily miss this historic building.
The primary school of Gorredijk used
to be located here. Today you will find
everything about the history of
Gorredijk and the surrounding area in
Museum Opsterlân.

Gordykster Merke
Het evenement waar alle
Gordyksters ieder jaar weer naar
uitkijken. Het complete centrum
staat vol met kraampjes van de
winkeliers uit Gorredijk en
omgeving. En het leuke is dat je
alles te voet kan bereiken.

Gordykster Market
The event that all Gordyksters look
forward to every year. The entire
center is full of stalls from the
shopkeepers from Gorredijk and the
surrounding area. And the nice
thing is that you can reach
everything on foot.

De historische panden
Gorredijk is ontstaan uit handelaars in
de hoogtijdagen van de Turfindustrie.
De handelaren bouwden schitterende
panden aan de Compagnonsvaart in
Gorredijk, tevens deel van de bekende
Turfroute.

The historic buildings
Gorredijk originated from traders in
the heyday of the peat industry. The
traders built beautiful buildings along
the Compagnonsvaart in Gorredijk,
also part of the famous Peatroute.

Lokale winkels 
Gorredijk is sinds vroeger al een
echt ondernemersdorp. En die is
ondernemersspirit is blijven hangen.
Vandaag de dag vind je nog steeds
tientallen lokale winkels die gerund
worden door mensen uit het dorp en
de omgeving.

Local shops
Gorredijk has always been a real
entrepreneurial village. And that
entrepreneurial spirit has lingered.
Today you can still find dozens of
local shops run by people from the
village and the surrounding area.

Modeplein Rinsma

Rinsma Fashion plaza

Prachtige routes

Beautiful trails

Eén van de grootste modewinkels van
Nederland vind je in Gorredijk. Het
Rinsma modeplein biedt een ruime
keuze aan kledingmerken en heeft
veel specialisten in huis de je graag
persoonlijk advies geven. En om je
dag compleet te maken kan je plaats
nemen op het terras aan het water
voor een lekker hapje of drankje.

One of the largest fashion stores in
the Netherlands can be found in
Gorredijk. The Rinsma fashion square
offers a wide choice of clothing
brands and has many specialists in-
house who are happy to give you
personal advice. And to make your
day complete, you can take a seat on
the terrace by the water for a tasty
snack or drink.

Als laatste maar zeker niet de
minste is het een aanrader om de
mooie routes in en buiten Gorredijk
te ontdekken. De afwisseling van
wieland, bos, water en prachtige
gebouwen doet je versteld staan.

Last but certainly not the least, it is
recommended to discover the
beautiful routes in and outside
Gorredijk. The variety of farmland,
forest, water and beautiful buildings
will amaze you.


