
Waddentour; een toeristische- en cultuurhistorische 
route langs karakteristieke dorpsgezichten in 
Noardeast-Fryslân
 

www.waddentour.nl
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Wandel met je mobiel 
Ga naar waddentour.nl of gebruik onderstaande QR-codes voor 

de interactieve wandelroutes van de dorpen.   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. 
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Karakteristieke Dorpsgezichten
Het noordelijke deel van de gemeente Noardeast-
Fryslân is cultuurhistorisch en landschappelijk gezien 
nog een van de meest authentieke gebieden van 
Nederland. Het, aan de noordzijde door dijken tegen het 
hoge zeewater beschermde gebied, kent nog weidse 
uitzichten en hoge luchten. In dit gebied bevinden zich 
een groot aantal mooie, op terpen ontstane, dorpen 
met een vaak besloten en naar binnen gericht karakter.
 
De dorpen Ee, Metslawier, Paesens-Moddergat 
en Holwerd hebben de status van rijksmonument 
gekregen. Vanaf 1990 is er in deze dorpen sprake van 
een beschermd dorpsgezicht. Een beschermd stads- of 
dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp 
met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze 
bescherming wordt getracht dit karakter te bewaren 
en waar mogelijk nog te versterken. In Nederland zijn 
er ongeveer 400 van deze beschermde gebieden. De 
dorpen Oostmahorn, Wierum en Ternaard zijn natuurlijk 
een bezoek ook meer dan waard
 
Ook het rijke nautische verleden van de dorpen 
Holwerd, Wierum, Paesens/Moddergat en Oostmahorn 
mag niet onvermeld blijven. De ligging van deze dorpen 
aan de Waddenzee c.q. Lauwersmeer geeft ze een 
authentieke eigenheid.
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Route auto

Route wandelen en �ets 

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.

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 
de website 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. 


