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Daar ligt ze, midden in het UNESCO-Werelderfgoed Waddenzee: 

Baltrum, het kleinste van de zeven Oost-Friese Waddeneilanden, ook wel lief-

devol ‘Doornroosje van de Noordzee’ genoemd. Vanuit de haven Neßmersiel 

lijkt het voor het grijpen te liggen, met maar zeven kilometer waddengebied 

tussen het vasteland en het autovrije eiland. Deze zeven kilometer zijn  

voorbestemd voor een ontdekkingstocht te voet!

 

Nog schittert een gesloten water-

vlakte tussen het vasteland en 

het eiland, maar het is teruglopend tij 

– al gauw geeft het laagtij een van de 

grootste natuurwonderen prijs en legt 

de zeebodem vrij. Nu is het tijd voor 

de wadgids Johann om aan de haven 

van Neßmersiel zijn wadwandelgroep 

bij elkaar te roepen en nog even een 

paar laatste instructies te geven voor 

het avontuur. Vandaag maakt Johann 

de ‘heentocht’, d.w.z. dat hij ‘s morgens 

in Neßmersiel van start gaat voor zijn 

wandeling naar Baltrum. Van daaruit 

gaat hij ‘s middags weer terug met 

de veerboot. De ongeveer 20-koppige 

groep is bij elkaar en wacht vol span-

ning op het startsein. Het weer is per-

fect – met een stralend blauwe hemel 

en een lichte bries. Laatste materiaal-

check – voldoende drinkwater, reser-

vekleding en zonnebrandcrème bij de 

hand? Van de gezichten is de voorpret 

af te lezen.

Te voet naar het eiland
Wandelen over de zeebodem

Baltrum
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“Denn man to!”, is het startsein van Jo-

hann en de wandelaars gaan op weg. 

Als snel komen de wandelaars met el-

kaar in gesprek, de sfeer is goed en ie-

dereen heeft hetzelfde doel voor ogen 

– naar een eiland wandelen dat anders 

alleen maar per veerboot bereikbaar 

is! Tijdens de drie uur 

durende tocht over het 

UNESCO-Werelderfgoed 

Waddenzee kan men 

het wereldwijd unieke 

natuurgebied met zijn geheimzinnige 

planten- en dierenwereld van dichtbij 

leren kennen. Het beste recept: de da-

gelijkse sleur de rug toekeren en volop 

genieten van de oneindige weidsheid 

van de Waddenzee!

Vanuit de haven gaat de tocht eerst 

in de richting van de kwelders. De 

havengeluiden vervagen langzaam en 

een zachte bries brengt de frisse, zilte 

Noordzeelucht mee. Een veldleeuwerik 

‘lokt’ de groep met zijn karakteristieke 

baltsmelodie. Iedereen luistert en 

bewondert de vliegacrobaat. Van deze 

concentratie maakt Johann gebruik 

om de wandelaars meer te vertellen 

over de vele trekvogels die de wadden 

gebruiken als paradijselijke voedsel-

bron. Op de borden langs het kwel-

der-instructiepad wordt aanvullende 

informatie gegeven over de lora en 
fauna in het gebied.

De kwelders leveren ook eetbare din-

gen – bijvoorbeeld zeekraal die al een 

vaste plaats heeft veroverd in de deli-

catessenzaken en restau-

rants. Deze lichtgroene 

plant met zijn leerachtige, 

kleine gelede stengeltjes 

knapt fris tussen je tan-

den en verspreidt een heerlijk ziltig aro-

ma. “Lekker”, is de unanieme mening 

van alle wandelaars. Nog even een 

beetje snoepen en dan gaat de tocht 

verder in richting Baltrum.

Nu bereikt de groep de ‘Waterkant’ en 

begint de waddentocht. Sommige deel-

nemers trekken hun schoenen uit en 

gaan blootsvoets verder. De inmiddels 

al door de zon verwarmde zeebodem 

met zijn fantastische 

slikwad maakt bij het 

lopen een zuigend ge-

luid tussen de tenen. 

“Thalasso van de bo-

venste plank, daar betaal je op andere 

plaatsen veel geld voor”, grapt Johann 

en vertelt over de heilzame kracht van 

het Noordzeeslik dat dan ook in tal van 

badplaatsen aan de Noordzee wordt 

ingezet. Na verloop van tijd wordt de 

bodem steviger – dat loopt gemak-

kelijker. Wie geen snijwonden wil ris-

keren, moet voor het juiste schoeisel 

zorgen, want aan de schelpen, vooral 

die van de Japanse oester, kan men 

zich snel verwonden. Het best geschikt 

zijn oude sportschoenen, goedslui-

tende surfschoenen of ‘wadsokken’. 

Onderweg worden steeds korte pauzes 

ingelast om het wad iets nader onder 

de loep te nemen. De ontdekkersgeest 

van onze wadwandelaars is gewekt! 

Verwoed worden met het net garnalen 

gevangen en bekeken, 

het verschil tussen 

mannelijke en vrouwe-

lijke kreeften gedemon-

streerd en naar wad-

wormen gezocht. De mensen genieten 

van de stilte die alleen maar wordt on-

derbroken door het roepen van de vo-

gels en het typische, zachte knisteren 

 “Thalasso van de bovenste 

 plank, daar betaal je op an-  

 dere plaatsen veel geld voor.“  

 “Lekker“, is de 

 unanieme mening van      

 alle wandelaars. 
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dat miljoenen kleine wadkreeftjes met 

hun voelsprieten verzoorzaken. Som-

mige deelnemers hebben een verrekij-

ker bij zich en kunnen de vogelwereld 

vanuit de verte nog beter bekijken.

Slechts een paar prielen 

moeten worden overge-

stoken, net als de vaar-

geul, waarin het water de 

wandelaars deze keer tot 

de knieën reikt. Afhanke-

lijk van het weer kan het water ook wel 

eens hoger staan. Alleen daarom al is het 

raadzaam om altijd alleen maar op een 

ervaren wadgids te vertrouwen, want 

alleen hij weet, welke weg op dat moment 

begaanbaar is. Het is ook verstandig om 

reservekleding mee te nemen, want een 

broekspijp kan gauw nat worden.

De tijd vliegt om en de groep heeft het 

eiland al snel bereikt. Iedereen is blij en 

nog steeds onder de indruk van dit over-

weldigende avontuur. Een laatste blik 

naar het vasteland – en de groep voelt 

een diepe tevredenheid. Nu wordt het 

eiland verkend totdat 

over een paar uur de 

terugreis volgt met de 

veerboot. Aan boord van 

de veerboot zien de wan-

delaars nog eens goed, 

hoe de weg die zij een paar uur geleden 

te voet hebben afgelegd, nu door de zee 

overspoeld wordt. “Boeiender kan natuur 

niet zijn – dat is puur kippenvelgevoel!”, 

hoor je uit de mond van de gelukkige 

wadhelden.

Europäische Union
Europese Unie

Dit project wordt in het kader van 

het INTERREG-programma 

inancieel ondersteund door 
de Europese Unie en de 

INTERREG-partners.

 Een laatste blik naar 

 het vasteland – en de 

 groep voelt een diepe 

 tevredenheid. 

V anwege de korte afstand en de 

goede begaanbaarheid van de 

zeebodem is de wadwandeling naar 

Baltrum geschikt voor groot en klein. 

De wet schrijft wel voor dat de kinde-

ren minstens acht jaar oud moeten zijn. 

Ook onze vierpotige vrienden zijn wel-

kom, maar ze moeten in het nationale 

park wel aangelijnd zijn (en blijven). Een 

wadwandeling is het hele jaar door in-

teressant en biedt steeds weer nieuwe 

indrukken. Het verdient aanbeveling om 

een wadwandeling vóór de vakantie te 

boeken en informatie te vragen over 

de best geschikte uitrusting. Al naar-

gelang het tij gaat de wandeling van 

start vanuit Neßmersiel of vanaf Bal-

trum. De heenreis is dus ofwel te voet 

of per veerboot. Dit kunt u nalezen op 

de websites van de diverse wadgidsen 

die deze routes aanbieden. Daar vindt u 

ook meer informatie over het ontmoe-

tingspunt en de betreffende, van het tij 

afhankelijke vertrektijd.

Voor algemene informatie verwijzen wij 

naar www.die-nordsee.de/wattwandern. 

Informatie over Nederlandse tochten 

vindt u onder www.waddenwandelen.nl 

en www.wadden.groningen.nl
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Cuxhaven 

Wrakwandeling naar Sahlenburg

Met de wadgidsen van ‘Wunderwelt Watt‘ (Wondere wad-

denwereld) gaat u op ontdekkingstocht naar de wrakken 

voor Cuxhaven-Sahlenburg die bij eb op het wad 

tevoorschijn komen. De houten balken van de gezonken 

schepen – die nog steeds in het wad te zien zijn – getuigen 

van de avontuurlijke geschiedenis van de zeevaart. Een ui-

termate boeiende belevenis voor kinderen en volwassenen!

Butjadingen 

Excursies naar het beschermde natuurgebied van het 

‘Nationalpark‘

In Butjadingen valt in, op en aan het wad van alles te ontdekken. 

Het ‘Nationalpark-Haus Fedderwardersiel‘ organiseert tal van 

interessante ontdekkingstochten. Vanaf Tossens of Eckwar-

derhörne starten de wadwandelingen. Enthousiaste wadfans 

kunnen hier kiezen voor de kinder-wadwandelingen, de wande-

lingen naar de zeehondbanken of de getijdenwandelingen.

Dangast 

Natuurbelevenis Jadeboezem

Het ‘Nationalpark-Haus Dangast‘ biedt allerlei rondleidingen 

en excursies aan die het ‘Nationalpark Wattenmeer‘ voor het 

hele gezin een stukje dichterbij brengen. Op het programma 

staan niet alleen rondleidingen waarbij de kinderen actief 

kunnen meedoen of vogelontdekkingstochten, maar ook 

een kunstpadrondleiding onder het motto ‘Wie heeft daar 

aan het wad zitten schilderen?‘

Norden-Norddeich 

Gezins- en kinderwadwandeling

Dit is perfect voor de kleintjes! De wadgidsen van het 

natuurgebied bieden speciale gezinswandelingen van onge-

veer 1,5 uur aan naar de mosselbanken en de Itzendorfplate 

– een voormalig dorp dat ten prooi viel aan de stormvloed 

van 1717 en ook nu nog als ondiepe plaat(s) voor Juist te 

zien is. Startpunt is het zandstrand in Norddeich. 

De plaatsen aan onze kust bieden allerlei boeiende excursies 

voor het hele gezin. Hier kunnen ook de kleintjes zich 

uitleven als natuurontdekkers.

Op ontdekkingstocht  
aan de Noordzee
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Meer informatie over de huizen in het nationale park, de rondleiding en de boottochten vindt u onder 

www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de/natur-erlebnis.


