
DAG 2
BEZOEK AAN EEN EILAND
Vandaag staan we vroeg op en verkennen we 
één van de vijf eilanden die allemaal een volstrekt 
eigen karakter hebben. We gaan naar Schier
monnik oog. Het grootste deel van dit eiland heeft 
de status van Nationaal Park en de breedste 
stranden van Nederland zijn hier te vinden.
Met zijn ongerepte schoonheid en prachtige 
landschap is Schiermonnikoog een ideaal 
eiland om met de fiets te verkennen. Tijdens 
ons bezoek kom je van alles te weten over het 
leven op een eiland waar de zee een belangrijke 
rol speelt in het dagelijkse leven. ‘s Avonds kun 
je genieten van een heerlijke maaltijd in een 
strandpaviljoen en brengen wij de nacht door in 
een karakteristiek hotel.

DAG 1
EB EN VLOED
Welkom in het Nederlandse Waddengebied! 
Tijdens onze eerste stop brengen we een bezoek 
aan De Kiekkaaste, een vogelkijkhut aan de rand 
van de Dollard. Deze hut bevindt zich buiten de 
dijken en biedt een schitterend uitzicht op de 
slikvelden. Van achter de zeehondenkijkwand op 
de zee wering kun je zeehonden kijken zonder ze 
te verstoren. We brengen enige tijd door op de 
zeewering in Termunten, waar je zoute haring, 
een plaatselijke delicatesse, kunt uitproberen. 
Onze volgende stop is Noordpolderzijl, waar 
we een wandeling maken door de kwelders. 
Kwelders ontstaan op plekken waar het zoute 
water van de Waddenzee samenkomt met zoete 
water van het vasteland. Het zijn plekken waar 
prachtige, zeldzame planten en vele verschillende 
vogelsoorten voorkomen. Hier kun je zelf beleven 
hoe de getijden van invloed zijn op de natuur 
en de dieren. We maken een wandeling met een 
gids door dit fascinerende landschap. Afsluitend 
dineren en overnachten wij in Pieter buren. Ons 
programma eindigt echter niet op het moment dat 
de zon ondergaat. Het Lauwersmeer is één van de 
Dark Sky Parks in het Waddengebied waar je de 
duisternis van de nacht kunt ervaren tijdens een 
nachtelijke zeiltocht.

JOUW INSPIRATIE: 
DE WADDENZEE 



DAG 3
DE FRIESE WADDENKUST
Vandaag gaan we terug naar het vasteland om 
onze reis daar te vervolgen. We maken een korte 
stop bij een uniek kunstwerk getiteld “Wachten 
op hoog water” dat onderdeel uitmaakt van het 
dijkproject Sense of Place. Dit is een kunstroute 
waarin het Waddengebied met al zijn opvallende 
landschappen, culturen en verhalen centraal 
staat. De kunstwerken geven je een idee van de 
langzame, onstuitbare processen waaraan het 
Waddengebied onderhevig is.
Daarna brengen we een bezoek aan de hoogst
gelegen terp van Europa  Hogebeintum. 
Je wordt welkom geheten door een gids die 
je alles zal vertellen over de oorsprong van 
deze terpen. Tot slot bezoeken we Harlingen, 
één van de elf steden en een echte Friese 
havenstad met prachtige, unieke gebouwen. 
We maken een stadswandeling en leren over de 
maritieme geschiedenis van de stad, waarbij 
een bezoek aan het iconische kunstwerk ‘De 
Walvisfontein’ uiteraard niet mag ontbreken. 
Dit is één van in totaal elf fonteinen ontworpen 
door een kunstenaarsechtpaar uit Puerto Rico. 
We overnachten in Harlingen of Makkum.

HOOGTEPUNTEN
1 Dark Sky Parks
2  Nationaal Park Lauwersmeer
3 Ezinge
4 Engelsmansplaat
5  Vogeleiland Griend
6  Zeehondenplaat
7  Reddingshuis Vlieland
8  Afsluitdijk Wadden Center
9  Nationaal Park 

 Schiermonnikoog

10 Harlingen
11 Holwerd
12 Den Oever
13  Razende Bol (zandbank)
14  De Cocksdorp
15  Atlantische Wal
16 Vlieter monument
17  Kiekkaaste
18  Noordpolderzijl
19  Hogebeintum

DAG 4
DE STRIJD TEGEN 
HET WATER – 
AFSLUITDIJK
De dag begint met een bezoek aan het Afsluitdijk 
Wadden Center, waar je goed kunt zien waarom 
dit gebied op de Werelderfgoedlijst staat. De 
32 km lange Afsluitdijk verbindt de provincies 
Friesland en NoordHolland met elkaar en houdt 
de rest van Nederland droog. Een gids van de 
Waddenvereniging vertelt ons over de status als 
werelderfgoed en de redenen waarom het zo uniek 
is. Uiteraard gaan we de Afsluitdijk over. We maken 
een korte stop op de plek waar de Afsluitdijk 
werd gesloten en waar nu het Vlietermonument 
staat. In Den Oever kun je gaan wadlopen en zelf 
daadwerkelijk over de bodem van de Waddenzee 
lopen. Modder, water en prachtige vergezichten 
zijn de ingrediënten van een gegarandeerd 
fantastische dag op de Wadden. We overnachten 
in het noorden van NoordHolland.

Zwolle

Leeuwarden

Amsterdam

Den Helder

Groningen

Oldenburg Bremen

Esbjerg

1

1

5

10

2

3

46

11

7

8

9

12

13

14

16

Texel

Vlieland

Terschelling
Ameland

Schiermonnikoog

15

DAG 5
DE ATLANTISCHE WAL 
Bezoek aan de 
verdedigingswerken 
en de Atlantische Wal 
in Den Helder.
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