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Mogen wij ons even aan U voorstellen? 
 
Residentie Dicht bij zee is een ideale locatie voor uw vergadering, 
bijeenkomst, teambuilding of seminar. Graag geven wij u met behulp  
van deze banquetingmap alvast een idee van de mogelijkheden.  
 
Wat maakt onze locatie uniek; dat begint al op het moment van 
inschepen naar Terschelling. Het vaste land, de voortrazende 
wereld, de drukte en de dagelijkse files laat u letterlijk achter u.  
Na circa twee uur varen met de langzame boot of 50 minuten met  
de snelboot zet u voet aan wal op het eiland Terschelling.  
Vanwege de natuurlijke begrenzing van een eiland creëert u een  
inspirerende en ontspannen sfeer. 
 
Maar wat ook uniek is, als u bij ons verblijft heeft u met uw gezelschap  
groot of klein een eigen accommodatie. De accommodaties 
beschikken over alle gemakken en voorzieningen (internet bijvoorbeeld)  
om uw bijeenkomst succesvol te laten verlopen.  
 
Ook kunnen wij u met trots vertellen dat Residentie Dicht bij zee het  
Europees Ecolabel, de Green Key goud heeft.  
Voor uw duurzame inkoop zijn wij een unieke mogelijkheid. 
 
In ons restaurant De Ketting kunt u terecht voor een ontbijt, lunch, diner  
of een hapje en een drankje. Alle gerechten zijn bereid met producten  
van Nederlandse bodem, zo veel mogelijk regionale en biologische  
producten en natuurlijk seizoensgebonden. 
 
Even de benen strekken na een intensieve bijeenkomst of in de pauze  
van een lange vergadersessie, Residentie Dicht bij zee ligt aan de rand 
van een vrij duingebied van 2,5 km tot aan het Noordzeestrand .  
Even bijkomen, uitwaaien, nieuwe energie opdoen, frisse zeelucht  
snuiven en dan er weer stevig tegen aan. 
 
Wij stellen graag een geheel verblijvende offerte voor u op. 
 
Directie en medewerkers 
 
Residentie Dicht bij zee 
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Vergader ruimtes 
 

 

Het Anker 50 m² 

De Tros 29 m² 

De Jutter 15 m² 

 

 

Ook beschikken wij over verschillende discussiekamers.  

 

Indien u wilt beschikken over een grote vergaderlocatie kunt u gebruikmaken van “De Stoek”. 

De Stoek is 105 m2 en geschikt voor maximaal 80 personen. Deze accommodatie is gelegen in 

Hoorn op 1,5 km van de accommodaties en is makkelijk bereikbaar per fiets of een voor uw 

groep gereserveerde taxi of bus. 

 

Ook zijn op het eiland andere unieke vergaderlocatie te reserveren die het eilandgevoel 

versterken.  

Wat dacht u van een vergadering in het Wrakkenmuseum of op een sleepboot, in het boothuis 

van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, in een voormalige kerk of in de 

landbouwschool of de Staatsschuur het onderkomen van Staatsbosbeheer?  

 

Vervoer van- en naar externe locaties regelen wij dan uiteraard voor u. 
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Accommodaties 

Hotel Het Anker  
Het Hotel heeft 13 hotelkamers met eigen badkamer. 

Begane grond: grote gezellige huiskamer met houtkachel, televisie. video, dvd speler, geluidapparatuur 

met cd speler. Kleinere huiskamer met gezellige zithoek , bar, televisie. Compleet ingerichte keuken en 

van alle gemakken voorzien. Op de begane grond zijn 8 kamers en op de eerste etage 5 kamers. Op alle 

kamers is aanwezig lcd televisie, wekkerradio, bureau, verduisteringsgordijnen en voldoende kastruimte. 

13 x tweepersoonskamers welke ook als eenpersoonskamer gebruikt kunnen worden. 

 

De Reddingboot 
Huiskamer met houtkachel, kleuren tv met video en dvd speler en geluidsapparatuur met cd speler.   

4 slaapkamers op benedenverdieping (3 met eigenbadkamer 1 met gezamenlijke badkamer wel eigen 

wastafel). 2 kamers op de bovenverdieping (gezamenlijke badkamer op de beneden verdieping,wel eigen 

wastafel op de kamer). Op alle kamers is een tv aanwezig. Compleet ingerichte keuken en van alle 

gemakken voorzien. 

 

Hotel De Tros 
Deze accommodatie heeft 4 studio’s, een gemeenschappelijke huiskamer met stereo, dvd speler, t.v., 

video, DVD speler in de hal is een extra toilet. Elke studio heeft een eigen huiskamer, keuken, 

afgescheiden slaapkamer met wastafel, aparte douche en toilet. In iedere studio is een kluis.  

Hotel De Tros heeft 4 tweepersoons - studio’s  

 

De Boei 
De accommodatie heeft 4 slaapkamers. Gezellige huiskamer met houtkachel en gedeeltelijk open keuken, 

modern en voorzien van alle gemakken. Televisie, stereo installatie, video en dvd speler aanwezig. Kamer 

op de begane grond heeft eigen badkamer kamers op de bovenverdieping hebben gezamenlijke 

badkamers op de begane grond. De slaapkamers boven hebben wel een wastafel en 2 kamers hebben een 

toilet. Op alle kamers is televisie, radio/ cd speler en wekkerradio aanwezig 

 

De Ketting Hotel appartementen Lobke en Maamke 
Ruime appartementen met een gezellig zitgedeelte, televisie, video, DVD, kluis en een stereo installatie.  

Een eetgedeelte met keuken, compleet ingericht en van alle gemakken voorzien. 2 slaapkamers. Iedere 

kamer heeft een wastafel, föhn en een wekkerradio, één van de kamers heeft een televisie. Er is een aparte 

douche en toilet. 

 

 

In de arrangementen worden de accommodaties op basis van tweepersoonskamers gereserveerd. U heeft 

privé gebruik van de accommodatie. Ook kan er een combinatie genaakt worden van de verschillende 

accommodaties omdat ze zich allemaal op het zelfde terrein bevinden. 
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Faciliteiten in de accommodaties 
service  Hotel   Hotel  Kamers   Hotel  Kamers  Hotel 

Het Anker de Jutter  De Reddingboot   De Tros  De Boei  de Ketting 

    

TV slaapkamer √    √  √    √  √ 

 

Tv accommodatie √    √  √  √  √  √ 

 

cd speler    √    √  √  √ 

 

keuken  √    √  √  √  √ 

 

koffie / thee 

faciliteiten √  √  √  √  √  √ 

 

Föhn  √    √  √  √  √  √ 

 

Aparte  √    √  √  √  √  √ 

woonkamer 

 

safe  √    √  √  √  √  √ 

 

DVD /video 

In woonkamer √    √  √  √  √  √ 

 
Bureau / tafel √  √  √  √  √  √ 

 

WiFi  √  √  √  √  √  √ 

 

Overige faciliteiten 
Restaurant  

Finse houtgestookte buiten sauna met lichttherapie 

Lounge Bath voor een avond genieten onder een heldere sterrenhemel  

Massage praktijk voor therapeutische- en ontspannende massages  

Buiten tafeltennis 

Diverse terrassen met veel bloemen, planten en bomen 
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             Vergader arrangementen 

 

Residentie Dicht bij zee biedt diverse arrangementen voor een verzorgde bijeenkomst.  

Door de ligging geeft het aangrenzend duingebied altijd de gelegenheid om tijdens een 

inspannende dag een frisse neus halen. 

Wij maken graag een arrangement naar uw eigen wensen.  Ook kunnen wij zorgen voor een 

mooie fietsroute over het eiland waardoor u ook het “eiland gevoel” aan uw bijeenkomst mee 

kan geven. 

 

Hieronder treft u onze standaard arrangementen aan. 

 

4-uurs arrangement (1dagdeel) € 20,00  per persoon 

Het 4-uurs arrangement is compleet met onbeperkt koffie/thee geserveerd met Terschellinger 

koek, zaalhuur met standaard vergader faciliteiten, mintjes /pepermunt en karaf water op tafel. 

 

Dagarrangement (8-uurs arrangement) € 47,50 per persoon 

Het dagarrangement is compleet met onbeperkt koffie/thee geserveerd met Terschellinger koek, 

zaalhuur met standaard vergader faciliteiten, warme lunch incl. melk, karnemelk of koffie/thee, 

mintjes/pepermunt en karaf water op tafel. 

 

Vroeg uit de veren arrangement  (08.00 – 17.00 uur) € 65,00 per persoon 

U wordt vroeg in de ochtend welkom geheten met een uitgebreid ontbijtbuffet. Na dit heerlijk 

ontbijt kunt u vol energie beginnen met de vergadering. Het arrangement is compleet met 

ontbijtbuffet, onbeperkt koffie/thee geserveerd met Terschellinger koek, zaalhuur met standaard 

vergader faciliteiten, lunchbuffet met melk of koffie/thee, pepermunt en karaf water op tafel. 

 

24 uurs eiland arrangement € 165,00 per persoon 
(8.30 uur snelboot naar Terschelling – 7.15 uur snelboot terug naar Harlingen) 

Bijna 24 uur even in een andere wereld weg van de drukte. Dit arrangement is compleet met 

bootticket 8.30 uur snelboot uit Harlingen, ontvangst met koffie/thee en een diversiteit aan 

Terschellinger lekkernijen, 1 maal warme lunch incl. melk of koffie/thee, 3 gangen diner, 

zaalhuur met standaard vergader faciliteiten, mintjes en karaf water op tafel,  1 maal 

overnachting, take-a-way ontbijt en bootticket voor de 7.15 uur snelboot terug naar Harlingen. 

U vaart klimaat neutraal 

 

1 nacht  Terschelling arrangement  € 225,00 per persoon 
(9.45 uur boot naar Terschelling – 16.15 uur boot terug naar Harlingen) 

Dit arrangement is compleet met bootticket 9.45 uur langzame boot, aan boord kunt u genieten 

van koffie met eilander cranberrygebak. Versnellingsfiets; u kunt op de fiets van West-

Terschelling naar Oosterend of de fiets staat bij de accommodatie voor u klaar. 2 maal lunch met 

melk of koffie/thee, 3 gangen diner, overnachting, ontbijt, zaalhuur met standaard vergader 

faciliteiten, mintjes en karaf water op tafel. Bootticket voor de snelboot van 16.15 uur terug. 

U vaart klimaat neutraal 
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2 nachten Terschelling € 350,00  per persoon 
(9.45 boot naar Terschelling – 16.15 boot terug naar Harlingen)   

Even er helemaal tussen uit in een andere omgeving. Vanwege de natuurlijke begrenzing van 

een eiland geeft de inspirerende-  en ontspannende  omgeving vaak ook een bijna automatische 

focus op elkaar en elkaars functioneren en stimuleert de creativiteit. 

Dit arrangement is compleet met 9.45 uur langzame boot naar Terschelling, aan boord kunt u 

genieten van koffie met eilander cranberrygebak. Versnellingsfiets; u kunt op de fiets van West-

Terschelling naar Oosterend of de fiets staat bij de accommodatie voor u klaar.  

3 maal lunch met melk en koffie/thee, 2 maal 3 gangen diner, 2 maal overnachting, 2 maal 

ontbijt,1 maal gebruik Lounge Bath en Finse sauna, zaalhuur met standaard vergader 

faciliteiten, mintjes en karaf water op tafel. Bootticket terug reis voor de 16.15 snelboot naar 

Harlingen. 

 
Toeslagen/ kortingen: 

Eenpersoonskamer     €  12,50 per persoon per nacht extra 

Toeristenbelasting     €    1,65 per persoon per nacht extra 

Elektrische fiets i.p.v. versnellingsfiets   €  13,50  per dag extra 

Lounge Bath / sauna     €  95,00   extra 

Kleine snack tijdens de break    €    3,50 per persoon  

Diner 3 gangen Chef’s keuze    €  22,50 per persoon 

Vervoer naar de accommodatie reguliere bus  €    2,50 enkele reis per persoon 

Vervoer naar de accommodatie per privé bus  op aanvraag 

Vervoer naar de accommodatie per taxi   op aanvraag 

Vergaderruimte op de langzame boot   op aanvraag 

 
Trainingsspellen gratis te lenen 

Kennismakingsspel (Peter Gerrickens) 

Eigen Wijsheden spel (Peter Gerrickens) 

Inspiratiespel (Peter Gerrickens) 

Gevoelswereldspel (Peter Gerrickens) 

Kern kwadranten spel (Daniel Ofman) 

Het klanten spel (Schouten & Nelissen)  

Communicatie Kwartet (Schouten & Nelissen) 

Het Teamspel (Schouten & Nelissen) 

Het grote beïnvloedingsspel (Schouten & Nelissen) 

Emo Power Communicatie spel  (Altamira-Becht) 

Ja-maar dilemmakaarten 
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Tijdens vergaderingen, cursussen en presentaties maken veel van onze gasten gebruik van 

audiovisuele middelen.  

In de zaal vindt u een flip-over incl. papier, flip-over potloden, stiften en een audio-set. Hier zijn 

geen extra kosten aan verbonden. Residentie Dicht bij zee heeft daarnaast een uitgebreid 

assortiment aan audiovisuele middelen ter beschikking. Onderstaand een overzicht. De prijzen 

op deze lijst zijn per dag inclusief BTW. Voor de tweede dag en volgende dagen geldt een tarief 

van 25% per dag van de hier genoemde prijzen. 

Audiovisueel & Geluid 

Microfoon (draadloos) inclusief geluidsinstallatie €    50,00 

Headset inclusief geluidsinstallatie   €    50,00 

Extra draadloze microfoon     €    15,00 

Overheadprojector     €    15,00 

Whiteboard met stiften     €    20,00 

Extra flip-over met papier en stiften   €    20,00 

Beamer       €    75,00 

Laserpointer Nobo P3     €    10.00 

Video             gratis 

DVD speler            gratis 

Projectiescherm                                                               gratis  

Overige middelen 

Katheder           gratis 

Stroom haspels / stekkerdozen         gratis 

Projectie tafel           gratis 

Aanwijsstok telescoop 61 cm.          gratis  

Kopieën / prints A4 (zwart/wit)    €      0.20  per stuk 

Kopieën / prints A4 (kleur)    €      0.50  per stuk 

Fax per pagina      €      0.25  binnenland 

Wifi            gratis 
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Lunch suggesties ( prijs per persoon) 
 

Lunchbuffet Boschplaat € 20,00   

Verschillende soorten warme quiche’s     

Inclusief onbeperkt koffie, thee en melk 

 

Lunchbuffet Grië € 25,00  

Luxe belegde broodjes  

Warme snack  

Inclusief onbeperkt koffie, thee en melk   

Vers fruit 

 

Lunchbuffet Stuifdijk € 21,50  

Soep van de dag  

Witte- en bruine warme broodjes, diverse soorten brood, krentenbrood,  

Verschillende soorten vleeswaren,  

Terschellinger kaas diverse soorten, diverse zoetwaren,  

Terschellinger koek 

Inclusief onbeperkt koffie, thee, Terschellinger melk en karnemelk 

 

Take-a-way lunch € 18,50  

Onze goed gevulde Take-a-way lunch bestaat uit;  

3 rijk belegde broodjes, 2 soorten candybars,  

2 soorten drinken,  

appel en Terschellinger koek 

 
 

 

Diner suggesties 
           

Verrassingsmenu van de maand  € 27,50 

Laat u verrassen met dit culinair 3-gangen streek diner.    
Onze chef-kok stelt een menu samen. 

 

Menu Kokmeeuw €  31,50 

Friese tomatensoep met Friese droge worst 

Kogelbiefstuk met champignons en kruidenboter 

2 soorten warme groenten  

Huisgemaakte appelcompote van appels uit eigen tuin 

Aardappelgarnituur 

Roomijs met warme Terschellinger Cranberry compote 
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Menu Scholekster €  37,50   

Gerookte ribeye carpaccio 

Op de huidgebakken zeebaars met wadgarnalen 

2 soorten warme groenten  

Aardappelgarnituur 

Monchoutaart met rode vruchten uit de duinen van Terschelling  

 
Menu Grutto €  42,50 

Noordzee vissoep rijk gevuld met vissoorten en zeekraal 

Stoof van rund zacht gegaard met Terschellinger Schoemrakker bier   

2 soorten warme groenten  

Stoofpeertjes uit eigen tuin 

Aardappelgarnituur 

Wentelteefje van Fries suikerbrood 

 
Menu Strandloper €  42,50 

Terschellinger uiensoep 

Slibtongetjes met boter jus 

2 soorten warme groenten 

Aardappelgarnituur 

Terschellinger pofkes 

 
Menu Lepelaar Vegetarisch €  27,50   

Geitenkaassalade met voorjaarshoning 

Vegetarische burger met vegetarische jus 

2 soorten warme groenten  Aardappelgarnituur  

Verse fruitsalade 

 
Menu Smient Vegetarisch  €  32,50 

Vegetarische bospaddenstoelen soep  

Gebakken camembert met Terschellinger cranberry saus  

2 soorten warme groenten      

Salade  

Aardappelgarnituur  

Wentelteefje van Fries suikerbrood 

 

Menu Wulp HALAL €  27,50 

Rijk gevulde groentesoep 

Halal Kipfilet met vegetarische jus  

2 soorten warme groenten 

Aardappelgarnituur of rijst 

Wentelteefje van Fries suikerbrood 
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Gourmet  € 23,50      Barbecue € 22,00 

Een rijke variatie aan soorten vlees     Met een keur aan soorten vlees  

Diverse soorten groenten     Salades 

Salades       Sausjes en kruidenboter 

Sausjes en kruidenboter     Stokbrood 

Stokbrood        Verse meloen 

 

 

Buffet mogelijkheden vanaf 20 personen  

Informeer voor de prijzen per buffet 
 

3 gangen Mediterraans buffet  

3 gangen Oosters buffet   

3 gangen Indonesisch buffet  

3 gangen Zuid amerikaans buffet  

3 gangen Surinaams buffet  

3 gangen Italiaans buffet  

3 gangen Tapas Buffet  

2 gangen Stamppotten buffet ( najaar en winter)  
 

Voor alle maaltijden geldt, of u nu vegetarisch bent, bijzondere of minder bijzondere 

dieetwensen heeft, uw gasten van buitenlandse afkomt zijn met of zonder 

geloofsovertuigingen op het gebied van eten. wij kunnen met al uw wensen rekening 

houden. Wij verwachten wel dat u dit vooraf doorgeeft, omdat wij er bij de inkoop dan 

rekening mee kunnen houden. 

 

Bij alle maaltijden wordt zo veel mogelijk met 

Eko / Biologisch en/ of streek eigen producten gewerkt 

 
 

 
 
 
 

 

 

Breaks 
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Terschellinger break € 9,50 
Broodje met Terschellinger biologisch Eko kaas 

Terschellinger pondkoek 

Flesje 100% cranberrysap 

 

Gezonde break € 13,50    Energie break € 14,50 
Broodje geitenkaas met honing    Mars 

Hartige muffin      Muesli bol met Terschellinger Schapenkaas 

Fruit       Zakje snack groenten 

Flesje cranberry sap     Energy smoothie 

 

Snack break Chefs keuze € 3,50 

De chef maakt met u een warme keuze uit: 

Saucijzenbroodje, kroketbroodje, worstenbroodje, ragoutbroodje of kaasbroodje 
 

Patisserie 

Appeltaart (warm)     €  3,50 

Versgebakken gevulde koek    €  2,50 

Terschellinger pondkoek    €  0,80 

Terschellinger potje koek    €  1,00 

Terschellinger potje koek met gember  €  1,25 

Plakje cake      €  1,00 

 

Diverse worstsoorten (per schaal)       € 12,00 

Kookworst, grillworst, boerenmetworst, leverworst geserveerd op een schaal 

met olijven, augurk en zilveruitjes 

Diverse kaassoorten van Terschelling (per schaal)     € 14,50 

Jong belegen-, kruidenkaas-, schapenkaas blokjes geserveerd op een schaal 

met vijgencompote 
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Consumpties restaurant De Ketting 
 

Koffie / thee / frisdranken 

Koffie (Waddenespresso)  € 2,10 

Koffie verkeerd   € 2,30 

Espresso    € 2,10 

Cappuccino    € 2,35 

Thee     € 2,00 

Warme Chocolademelk   € 3,00 

Melk / karnemelk   € 1,20 

Coca Cola    € 2,25 

Eart water sprinkling   € 2,20 

Eart water still   € 2,20 

Hero Cassis    € 2,50 

Orange    € 2,50 

Russel & Co tonic   € 3,50 

Russel & Co lemon bitter  € 3,50 

Cranberry appel sap    € 2,50 

Verse Jus d’orange   € 3,25 

Appelsap    € 2,25 

 

Gedistilleerd 

Port / sherry    € 3,00 

Terschellinger Juttersbitter  € 3,00 

Terschellinger Syltje   € 3,00 

Terschellinger jenever  € 3,00 

Terschellinger Reddingsbitter € 3,00 

 

Bier 

Flesje vanaf    € 2,50 

Diverse merken 

 

Wijnen 

Vanaf      € 3,95 

Diverse soorten ook Biologische 
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Consumpties 

In de bar van uw eigen accommodatie 
 

Wij kunnen de bar in uw accommodatie voor u vullen met onder andere; frisdrank, wijn, 

Terschellinger bitter’s  en bier. En voor uw gezellige avond bijvoorbeeld borrelnootjes, pringles, 

chips, plank Terschellinger kazen en schaal worst soorten. 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

Voor duurzaam inkopen van vergader- en verblijffaciliteiten is Residentie Dicht bij zee  het 

adres op Terschelling. Residentie Dicht bij zee  heeft internationale erkende milieu certificaten: 

Europees Ecolabel en Green Key goud. Met deze milieu certificaten is Residentie Dicht bij zee 

een uniek logiesbedrijf in Nederland als het om duurzaam inkopen gaat. 

 

Wij doen er alles aan om uw verblijf tot een succes te maken en tegelijkertijd proberen wij de 

natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten. Met kleine maatregelen bereiken we een 

groots effect, zónder dat dit ten koste gaat van uw comfort. Daarvoor hebben wij ook het Green 

Key certificaat goud en het Europees ecolabel certificaat ontvangen. 

Beide labels zijn bekende internationale keurmerken voor duurzame bedrijven. Aan deze 

keurmerken kunt u zien dat wij er alles aan doen om de druk van onze onderneming op natuur 

en milieu te minimaliseren. Hiermee gaan we net een stap verder dan de normale wet- en 

regelgeving vereist. 

 

Europees Ecolabel is het milieukeurmerk  

van de Europese unie voor non- en foodproducten.  

 
 Deze accommodatie heeft het Europees Ecolabel vanwege: 

 energiebesparing 

 vermindering watergebruik 

 vermindering afvalproductie    

 aanschaf van milieubewuste producten 

 geven van milieu educatie en – communicatie       NL/ 051 /001    

                  

   

 
De GreenKey is een internationaal keurmerk  

voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche  

die serieus en controleerbaar bezig zijn met de  

milieuzorg op het bedrijf.      

Residentie Dicht bij zee  heeft de Green Key Goud 
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Bereikbaarheid 
Met het openbaar vervoer 

Vanaf West-Terschelling Havenplein neemt u de bus richting Oosterend. U stapt uit bij de halte 

Oosterend. Vanaf de bushalte is het ongeveer 70 meter lopen naar Residentie Dicht bij zee.  

U gaat richting de driesprong, Keizersplein daar neemt u links de weg naar het strand volgens het 

aanwijzingsbord van de ANWB en u kunt onze aanwijzingsbordjes volgen, na dertig meter neemt u de 

eerste weg links. Na tien meter ziet u aan uw linker hand Residentie Dicht bij zee, U kunt de bordjes 

receptie volgen. 

 

Met taxi of privé bus 

Wij kunnen voor u ook het vervoer vanaf de boot naar de accommodatie regelen per taxi of privé bus. 

Deze staat dan klaar bij aankomst van de boot en brengt u rechtstreeks naar de accommodatie en 

eventueel kan dit ook  weer voor terug reis. Deze kosten worden aan u doorberekend. 

 

Met de auto  

Vanaf west Terschelling Havenplein gaat u richting Oosterend, u volgt de Hoofdweg dertien kilometer en 

rijdt het dorpje Oosterend binnen. U volgt de Hoofdweg tot het Keizersplein, en neemt de afslag volgens 

het aanwijzingsbord van de ANWB richting strand ook kunt u onze aanwijzingsbordjes volgen. Na dertig 

meter neemt u de eerste weg links, na veertig meter ziet u het parkeerterrein van Residentie Dicht bij zee. 

Vanaf het parkeerterrein kunt u de bordjes receptie volgen. 

 

Met de fiets 

Vanaf West-Terschelling Havenplein gaat u richting Oosterend, u volgt de Hoofdweg dertien kilometer 

en rijdt het dorpje Oosterend binnen. U volgt de Hoofdweg tot het Keizersplein, en neemt de afslag 

volgens het aanwijzingsbord van de ANWB richting strand. Na tien meter ziet u aan uw linker hand de 

ingang van Residentie Dicht bij zee, u kunt de bordjes receptie volgen. 

 

Ook kunt u op de fiets langs de duinrand naar Oosterend, Vanaf West-Terschelling fietst u twee kilometer 

langs de Hoofdweg en slaat dan af naar West aan Zee. Na 30 meter slaat u rechts af het fietspad op welke 

doorloopt tot Oosterend. Aan de rechterkant ziet u voor de Badweg Oosterend Residentie Dicht bij zee. 

 

Ook een mooie fietstocht vanaf West-Terschelling is langs de Waddenzee aan de buitenkant van de dijk. 

U fiets vanaf het Havenplein richting Oosterend, bij het ANWB bord bedrijventerreinslaat u rechtsaf en 

neemt de weg aan de buitenzijde van de dijk. U fiets tot het eind van de dijk, daarna naar de binnenzijde 

bij de Dwarsdijk en langs de Hoofdweg richting Oosterend. Bij de Driesprong, Keizersplein slaat u 

rechtsaf richting strand. Dan de eerste weg links en na tien meter ziet u aan uw linker hand Residentie 

Dicht bij zee, u volgt de bordjes receptie. 

        Residentie Dicht bij zee 
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