
Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische 
route langs karakteristieke dorpsgezichten
 
De Waddentour is een toeristische route waarbij de  
rijke historie van karakteristieke dorpsgezichten in  
Noordoost-Friesland en de waardevolle omgeving in 
beeld worden gebracht.  
 
In elk dorp kunnen bezoekers enkele wandelroutes  
volgen (1 of 2 per dorp) langs de meest bijzondere  
panden en punten. Deze zijn herkenbaar aan de  
informatiebordjes die op de gevel, in de tuin van  
historische panden of in de omgeving van  
cultuurhistorische punten zijn geplaatst.  

www.waddentour.nl

Meer over de Waddentour 
 
Elk dorp heeft een folder met informatie over het dorp en 
de wandelroute(s). Deze folders zijn verkrijgbaar bij 
toeristische informatiepunten. Met waddentour.nl kun je 
op je mobiel voor elk dorp een routekaart en -beschrijving 
gebruiken en weet je precies waar je bent.  Onderweg zie 
je informatiebordjes van de Waddentour met een code. 
Als je deze code invoert op je mobiel krijg je nog meer 
bijzondere informatie en beelden van het gebouw, het 
object of de straat. Aan het begin of op een centraal punt 
van elk dorp is ook een groot welkomstbord te vinden met 
meer informatie over de Waddentour. 
 
De Waddentour is een initiatief van de dorpsbewoners 
(vertegenwoordigd in de Stichting Waddentour) die meer 
bekendheid willen geven aan het noordelijke deel van de 
gemeente Noardeast-Fryslân en de daarin gelegen dorpen. 

Waddentour wordt mogelijk gemaakt door:

Waddentour wordt gesponsord door:

De Verbindingsroute
De verbindingsroute voert je langs en door een aantal 
mooie en interessante plekken in het landschap 
van Noordoost-Friesland. De totale lengte van de 
verbindingsroute bedraagt ongeveer 60 kilometer. 
Er is een route voor wandelaars, fietsers en voor 
automobilisten.  
 
Op waddentour.nl/verbindingsroute kun je een 
vervoerswijze selecteren (voetganger, fiets of auto) 
vervolgens wordt de betreffende verbindingsroute 
getoond die je tijdens de tocht kunt gebruiken.  

Natuurlijk staat het je vrij om van de aangegeven 
route af te wijken en gebruik te maken van kortere 
of langere verbindingen tussen de dorpen. Op 
die manier kun je ook zelf ontdekken hoe mooi 
Noordoost-Friesland is.
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Route wandelen en �ets 

0519-571391 0900-8842 085-1309156

0519-321236 06-23341847 0519-518101

06-53795347 0519-724917

06-13977360 0519-220800

0519-589723

050-2111472

06-25270762 0519-571351 0519-571306

     PAESENS-MODDERGAT



Het dorp Paesens draagt dezelfde naam als het riviertje 
dat de grens vormt tussen Oost- en West-Dongeradeel. 
Het riviertje de Paesens mondde oorspronkelijk in zee 
uit. Deze monding is later ‘verstopt’ geraakt. 
Deze demping zou rond 1449 hebben plaatsgevonden.  
Men meent dat de naam Paesens afgeleid is van een 
Spaanse jongensnaam “Paez” dat betekent: tot de zee 
behorend. De plattegrond van dit dorp is blijkens het 
kaartmateriaal in opzet altijd gelijk gebleven en 
verschilt van de meeste andere dorpen in de gemeente, 
door het ontbreken van een dorpsterp en door de 
groepering van de bebouwing, die hier bestaat uit 
enkele rijen min of meer naast elkaar gelegen huizen. 
Het ontbreken van een terp wijst op het ontstaan van 
de nederzetting in of na de 11e eeuw. De bouw van de 
kerk (rond 1250) geeft aan dat de vorming van het dorp 
spoedig na de aanleg van de eerste zeedijken op gang 
moet zijn gekomen. 

Moddergat kan beschouwd worden als de jongste 
nederzetting van enige omvang in de gemeente West- 
Dongeradeel. In 1846 wordt vermeld dat het dorp uit 
75 huizen bestaat. Het ontstaan van Moddergat kan 
voor een deel worden opgevat als een uitbreiding 
in westelijke richting van het dorp Paesens gelegen 
in Oost-Dongeradeel en voor een ander deel als de 
verplaatsing van een aantal vissers uit Paesens naar een 
nog westelijker 
gelegen plek langs de zeedijk, waar buitendijks de 
wadgeulen beter bereikbaar waren. De uitbreiding van 
het dorp Paesens in West-Dongeradeel staat bekend 
onder de naam ‘De Kamp’ (= nederzetting). In de twee-
de helft van de 18e eeuw breidde het dorp zich verder 
in westelijke richting uit op West-Dongeradeels grond-
gebied, waar onder de naam Moddergat een nieuwe 
nederzetting ontstond. Door de verplaatsing naar 
Moddergat van een deel van de visserij, is de oude 
functie in het westelijk deel van dit dorp beter in de 
bebouwing zichtbaar gebleven dan in Paesens, dat zich 
nadien meer op de landbouw heeft gericht, getuige de 
boerderijen in het dorp. 
 
Meer informatie: www.paesens-moddergat.nl

1. Start bij bushalte in Moddergat (nabij zeedijk)

2. Loop in zuidoostelijke richting: Seewei

3. Ga rechtdoor tot de denkbeeldige brugleuningen

4. Ga hier links: Achterwei

5. Door de bocht rechts en dan eerste pad rechts: Styntsjes Reed

6. Aan het einde van dit pad links, u komt nu op De Buorren

7. Na de Hervormde Kerk links: Bakkersteechje

8. Loop nu richting zeedijk en ga rechts; u komt nu op de Jisterwei

9. Ga voor het hek rechts: Dyksterpaad 

10. Einde pad rechts: Eastein

11. Einde weg bij splitsing links: Mounewei

12. Halverwege rechts aanhouden (langs achterkant bosjes)

13. Op splitsing links: Fjellingswei

14. Fjellingswei uitlopen, rechts; u komt weer op de Mounewei

15. Eerste straat links richting zeedijk: Lytse Wei

1. Start bij bushalte in Moddergat (nabij zeedijk)

2. Loop in zuidoostelijke richting (Seewei)

3. Ga rechtdoor naar Paesens

4. Bij de denkbeeldige brugleuningen wijzigt de 

 straatnaam in De Buorren

5. Loop rechtdoor (aan de linkerkant ziet u de Hervormde Kerk)

6. Ga na de kerk links: Bakkerssteechje

7. Einde steegje rechts en meteen links aanhouden 

 richting Eastein

8. Eerste pad links, Dykspaad, richting zeedijk lopen

9. Einde Dykspaad links: Jisterwei

10. Op de splitsing rechts aanhouden: Achterwei

11. Door de bocht links aanhouden en ga 1e weg rechts: De Wiel

12. Loop terug richting zeedijk, links door het klaphekje

13. Loop langs de zeedijk; aan het einde rechts naar De Oere

14. De Oere uitlopen tot einde van de bebouwing

15. Loop terug; neem links een kijkje in de Reddingsboatreed

16. Ga terug naar De Oere en loop weer richting bushalte

17. Na koffie- en theedrinkerij Yke-Muoi rechts richting

 parkeerterrein

18. Eindpunt is de bushalte

16. Aan het einde rechts naar de zeemijn, teruglopen en links  

 door klaphek (u loopt langs de zeedijk).

17. Vlak na het hek de dijk op lopen en het pad naar beneden volgen

18. Rechts door hek, links met klinkers verhard graspad volgen

19. Einde pad links richting zeedijk (betonklinkers/graskeien)

20. Loop bij de dijk omhoog in westelijke richting naar het klaphekje

21. U komt bij het monument ter herdenking van de 

 vissersramp in 1883

22. Loop op de kop van de dijk in westelijke richting naar

 het garnalenfabriekje

23. Ga bij de zitbank op de dijk naar het hek onderaan de dijk

24. Ga links door het hek en loop terug richting dorp (De Oere) 

25. Eerste straatje links: Reddingsboatreed

26. Ga terug naar De Oere en loop richting bushalte

27. Na koffie- en theedrinkerij Yke-Muoi rechts en terug

28. Eindpunt is de bushalte

Route 2 Paesens-Moddergat 
Lengte 5,8 km

Route 1 Paesens-Moddergat 
Lengte 2,8 km

Paesens-ModdergatWandel met je mobiel 
Ga naar waddentour.nl/paesens-moddergat of gebruik de QR-

code voor de interactieve wandelroutes 

van Paesens-Moddergat.   Op je mobiel 

krijg je dan de routekaart en -beschrijving 

en weet je precies waar je bent. 

 Onderweg zie je bij panden of objecten 

regelmatig informatiebordjes van de 

Waddentour met een viercijferige code. 

Als je deze code invoert op de website 

op je mobiel krijg je nog meer bijzondere 

informatie en beelden van het gebouw, 

het object of de straat.   Je wandeling wordt een fantastische 

ontdekkingstocht.  

Kijk ook op www.waddentour.nl APPARTEMENTENV. 
DE BUORREN TWA

KOFJE- EN THEEDRINKERIJ 
YKE MUOI

B&B LAUWERSSATTE


