
Van het dynamische getijdengebied 
buitendijks met zijn kwelders en 
droogvallende wadplaten tot het 
open polderlandschap binnendijks 
met zijn uitgestrekte weilanden en 
akkers, voormalige zeeweringen, 
historische kerken en boerderijen; 
er is meer dan genoeg te beleven in 
Waddenzee Unesco Werelderfgoed.

Het Nederlandse deel van de Waddenzee ligt tussen het 
Marsdiep bij Den Helder - via Afsluitdijk en Friese Waddenkust 
- en de Dollard in Groningen. Sinds 2009 uitgeroepen tot 
natuurlijk Unesco Werelderfgoed. Of je nu een bezoek brengt 
aan de zandstranden in de Kop van Noord-Holland of het 
terpen- en wierdenland van Friesland en Groningen verkent  – 
je bent altijd in de buurt van spectaculaire natuur. 

De Waddenzee heeft die universele Unesco-titel voor het 
weidse, dynamische karakter en de vele natuurlijke rijkdommen 
die het tot ideaal leefgebied maken voor vogels, vissen 
en ander onderwaterleven. Daarmee staat de Waddenzee 
op gelijke voet met wereldberoemde natuurgebieden als 
Yellowstone in Amerika, het Great Barrier Reef in Australië en 
de Kilimanjaro in Tanzania.

DAG 1
HET GRONINGER LANDSCHAP
Deze voorbeeldreis beginnen we in Nieuwe Statenzijl, een dorp 
met vijf huizen en een sluis, aan de Duits-Nederlandse grens. 
Uniek is de Kiekkaaste met zicht op de ‘Dollard’. De Kiekkaaste 
is de enige buitendijkse vogelkijkhut van Nederland en geeft 
schitterend uitzicht op de slikvelden van het wad. Een perfecte 
plek om honderden bonte strandlopers te zien en vele andere 
foeragerende vogels. 

Via de polderdijk rijden we richting Termunterzijl. In en rond 
Termunten en Termunterzijl zijn verschillende wandelroutes 
uitgezet. Een ‘Ommetje Termunten/Termunterzijl’ van 3 km en 
een wandeling naar de Punt van Reide en polder Breebaart van 
8 km. Hier kun je door een zeehondenkijkwand ongezien naar 
de vele zeehonden op het wad kijken. Voordat we beginnen aan 
een van deze wandelingen, lunchen we in Hotel Termunterzijl. 
Optioneel: Bezoekerscentrum Dollard.

Vanuit Termunterzijl rijden we langs de dijk, richting Delfzijl. We 
komen de kerk Heveskes tegen, die verloren lijkt te staan in het 
landschap. Het van oorsprong 13e -eeuwse kerkje op de wierde 
is het enige overblijfsel van het dorp dat hier ooit heeft gelegen. 
Hier ben je vlakbij de vindplaats van de meest Noordelijke 
hunebed van Nederland, te bewonderen in het Muzeeaquarium 
van Delfzijl. Je overnacht in het Eemshotel, maar niet voordat je 
heerlijk dineert in het sfeervolle restaurant met uitzicht over de 
Eems-Dollard en op de zeedijken van Duitsland.

UNIEK EN ONVERVANGBAAR:
WADDENZEE UNESCO 

WERELDERFGOED!
De Kiekkaaste, de enige buitendijkse 
vogelkijkhut van Nederland.

De natuur in het Lauwersmeer 
is zo bijzonder dat het gebied is 
aangewezen als Nationaal Park.



DAG 3
HISTORISCH HARLINGEN
Wandelend op verhaal komen kan in Harlingen. Bij de VVV en in 
het Hannemahuis zijn stadswandelingen te koop om op eigen 
houtje de havenstad te leren kennen. Tussen Waddenzee en 
het centrum van Harlingen ligt restaurant ’t Havenmantsje. 
Waar vroeger de kotters aanmeerden om hun vangst te lossen, 
staat het voormalig gerechtsgebouw met zelfde naam, waar nu 
topkok Marco Poldervaart de scepter zwaait.

Via de ventweg richting Zurich, rij je de Afsluitdijk op, richting 
Kornwerderzand. Bezoek Afsluitdijk Wadden Center en het 
Kazemattenmuseum, waar deze waddenkustreis eindigt.

Hoogtepunten
1  Menkemaborg
2  Kollum
3  Rottumeroog
4  Lauwersmeer
5   Afsluitdijk Wadden 
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DAG 2
NOORDELIJKSTE PUNTJE 
NEDERLAND
Vanaf Delfzijl vertrek je naar het allernoordelijkste puntje 
van Nederland. Daar, bij Noordkaap, staat het kunstwerk ‘De 
Hemelpoort’. Deze 2,5 meter hoge poort van staal is gemaakt 
door de Groninger kunstenaar René de Boer. Vanaf dit punt heb 
je vrij uitzicht over de Waddenzee en de oneindige hemel boven 
het wad. Vanaf Uithuizermeeden is Noordkaap bewegwijzerd. 
De Hemelpoort is te vinden op de Waddenzeedijk in de 
Eemshaven.

De volgende stop is in Uithuizen. Hier bezoek je een van 
de weinig overgebleven borgen (versterkte historische 
buitenplaatsen) van Groningen, de Menkemaborg. Van 1682 tot 
1902 werd het huis bewoond door leden van de familie Alberda. 
In 1927 ging de Menkemaborg open als museum. Bewonder het 
volledig ingerichte huis en de tuinen, en ervaar leven en wonen 
op een Groninger borg in de 18de eeuw.

De kleinste zeehaven van Nederland bevindt zich in Noord-
polderzijl, vlakbij Uithuizen. In de voormalige sluiswachters-
woning van Noordpolderzijl, gelegen aan de voet van de zeedijk, 
is sinds jaar en dag het nostalgisch bruin café ’t Zielhoes 
gevestigd. Wandel na de lunch richting de dijk. Vanaf de dijk heb 
je een prachtig uitzicht over het wad en de vissershaven.

Van Noordpolderzijl beland je in het dorp Pieterburen. Hier 
breng je een bezoek aan het Zeehondencentrum. Neem een 
kijkje in het grootste en gespecialiseerde Zeehondenziekenhuis 
van Europa! En als je geluk hebt, kun je getuige zijn van de 
vrijlating van zeehonden. Dat gebeurt altijd op speciale hiervoor 
georganiseerde dagen. Zo dichtbij was je nog nooit! 

TIP VOOR EXTRA’S
  Expeditie naar het onbewoonde eiland Rottumeroog  
(1 dag extra, seizoensgebonden, vooraf boeken).

  We verlaten Pieterburen en rijden richting het Friese 
Anjum in het Lauwersmeergebied, waar het ’s nachts nog 
echt donker is. Na het diner in een van de restaurants in 
Anjum overnachten we in een van de vakantiehuizen van it 
Dreamlân in Kollum. Op een Friese terp, midden in de natuur. 

  Optioneel: Extra nacht bijboeken om Nationaal Park 
Lauwersmeer en omgeving op de fiets, met de auto of 
wandelend te ontdekken.

Historisch Harlingen

In het Afsluitdijk Wadden Center vind je een 
interactieve beleefexpositie over het (over)
leven van Nederlanders in de Delta. 


