
Op ontdekkingstocht naar lokale 
specialiteiten uit het Waddengebied. 
Geniet van wat het tij brengt. 
De pioniersplanten van de kwelder, 
de schelpdieren die bij eb voor 
het oprapen liggen, de vis van 
de duurzame vissers op het Wad 
en, desgewenst, het vlees uit de 
natuurgebieden.

Het Waddengebied strekt zicht uit van Den Helder in Nederland 
via Duitsland tot aan Denemarken bij het schiereiland Skallingen. 
Er leeft van alles in en om de Waddenzee. Hoe mooi is het om 
deze culinaire rijkdom ter plekken te ontdekken en te proeven.

Het Nederlandse waddengebied, ook wel de laatste wildernis 
genoemd, is het grootste natuurgebied van het land en ligt 
in drie provincies in het noordelijke deel. Het Waddengebied 
bestaat uit veel verschillende landschapen, met elk hun 
eigen smaak. . Eb en vloed zorgen voor de dynamiek die 
Werelderfgoed Waddenzee zo bijzonder maakt. En dat geldt 
ook voor de rijke keuze aan natuurlijke ingrediënten. In het 
Waddengebied is veel zilt. Dat maakt alle smaken intenser en 
dat proef je! De smaak wordt ook bepaald door de mensen die 
er leven en werken. Ze zijn trots op hun gebied. Het ruwe leven 
op de grens van land en zee maakte vindingrijk en bracht mooie 
culinaire tradities, die gekoesterd worden. 

DAG 1
ZO LEKKER KAN EEN 
EILAND ZIJN
Vanaf Den Helder vertrekt de veerboot die je in 20 minuten 
naar het eiland Texel vaart. We varen met de TESO, Texels 
Eigen Stoomboot onderneming. Met haar schepen draagt de 
onderneming bij aan zeeonderzoek.

Texel is 135 kilometer aan fietspaden, een prima eiland om op 
de fiets te verkennen, natuurlijk kun je ook een elektrische fiets 
huren. Begin de tocht aan de westkant van het eiland en geniet 
van het diverse landschap. Breng een bezoek aan landgoed de 
Bonte Belevenis. 

Een van de ambachten die daar wordt uitgeoefend is het 
destilleren van Whisky. Bezoek de distilleerderij de Lepelaar en 
proef de whisky waarvoor het graan op zeewier is gerookt. Of 
ga voor een van de bijzondere producten die er van cranberries 
worden gemaakt. 
 
Fiets door het prachtige dorpje Den Hoorn, langs het witte 
kerkje ooit het baken voor de zeevaarders richting de Hoge 
Berg. Stop voor een lunch of heerlijke koffie van Texelse 
branding bij Novalishoeve. Die gaat goed samen met het 
zelfgebakken brood. 

Bezoek schapenhouderij de Waddel. Op het oudste deel van 
Texel, waar schapen op traditionele wijze, met de seizoenen 
worden gehouden. De beroemde schapenkaas, al 500 jaar een 
prachtig streek, product wordt daar verkocht. 

Bestel een Skuumkoppe en proef het meest gedronken biertje 
van de Texelse bierbrouwerij. Op verzoek leidt de brouwer je ook 
graag rond door de brouwerij. Of ga naar de zelfpluktuin waar 
heerlijke biologische aardbeien worden geteeld. Zelf plukken 
mag, en de smaak van deze aardbeien vergeet je nooit meer. 
Fiets verder naar de vissersplaat Oudeschild en geniet van een 
echte Wadden Plat fruit de mer in het Pakhuus.

We rijden over de afsluitdijk richting Makkum waar we 
overnachten in hotel Vigilante. Sla af bij het Afsluitdijk Wadden 
Center en rij de prachtige route langs de dijk over de ventweg 
richting Makkum.

EEN CULINAIRE 
ONTDEKKINGSTOCHT IN HET 

WADDENGEBIED



DAG 3
PROVINCIE NUMMER DRIE, 
GRONINGEN!
Na het ontbijt verkennen we het prachtige Lauwersmeer
gebied. Een dagje Nationaal Park Lauwersmeer nodigt uit om 
te proeven. Vooral de ‘zilte zaligheden’ vers uit Wadden of 
Noordzee zijn zeer de moeite waard. Maar ook als je geen 
vis  en/of schaal- en schelpdieren eet, heeft de keuken rond 
Nationaal Park Lauwersmeer volop mogelijkheden. Van een 
eenvoudige snack tot een uitgebreid meergangenmenu. Vele 
ondernemers proberen zo veel mogelijk met streekproducten 
te werken. Laat je verrassen en ontdek de vele smaken van 
het Lauwersland! 

We bezoeken ’t Ailand in Lauwersoog. Hier kunnen we onder 
meer slikslee rijden, vis fileren en plankton kijken’t Ailand wordt 
gerund door De Goede Vissers, dit zijn vissers met respect voor 
de zee. Hier eet men duurzaam gevangen en verantwoorde 
vis. Het restaurant is ook startpunt voor veel activiteiten 
rondom het Wad. Via Houwerzijl brengen we een bezoek aan 
de theefabriek. Daar worden 200 theesoorten gemengd 
waaronder ook de duindoorn thee. Hier kunt u ook terecht voor 
een heerlijke Grunneger Wadd’n lunch.

We sluiten deze voorbeeldreis af in het wierdedorp Eenrum. 
Het Hoogeland is mosterdland bij uitstek. We bezoeken 
Abrahams Mosterdmakerij. Aan het gezellige Molenplein in 
Eenrum vind je een van de weinige locaties in Nederland waar 
nog op ambachtelijke wijze mosterd wordt gemaakt. Bezoek 
de fabriek/museum en sluit af met een heerlijk diner in het 
restaurant. 

DAG 2
GENIETEN LANGS DE KUST
In de ochtend vertrek je vanuit het hotel via Harlingen richting 
Zwarte Haan. Een idyllisch gehucht aan de dijk. Geniet van 
het weidse uitzicht over het Wad en lunch in het gelijknamige 
restaurant ‘De Zwarte Haan’. De koks werken elke dag met 
verse, meest biologische producten uit de regio en Fair Trade 
producten uit de hele wereld. Zwarte Haan is het middelste 
punt van het Nederlandse Waddengebied.

We rijden via de waddenkust verder langs Hegebeintum 
(optioneel bezoek), Holwerd en rijden langs de dijk door naar 
Paesens Moddergat. 

Paesens Moddergat! Een oude vissersplaats aan de Friese 
zeedijk waar je het harde leven van de vissers nog kunt beleven 
in museum ’t Fiskershúske (bezoek optioneel). Paesens
Moddergat staat bekend om het kweldergebied achter de 
dijk. Hier kun je het Wad op zonder vieze voeten te krijgen. We 
verlaten het duodorp en rijden naar Anjum ten oosten van het 
Lauwersmeer. We bezoeken hotel, restaurant ‘Wad Oars’ waar 
we genieten van een heerlijk diner en overnachten in een van 
de comfortabel ingerichte kamers. Een intieme plek om eten 
tot een belevenis te maken in een sfeer van rust en ruimte. 
Een prima kennismaking met Noordoost Friesland en het Wad.

Hoogtepunten
1  Restaurant & Hotel Bij Jef
2   Zilt Proefbedrijf Texel
3   Biologisch Schapen

boerderij de Zeekraal
4  Flang in de Pan
5   Theefabriek
6   Coöperatie de 
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