
          Welkom op 
    Borkum



Inleiding

Inhoud

Het Duitse Waddeneiland Borkum 
kent een vrijwel uniek zeeklimaat, kilo- 
meterslange witte zandstranden en een 
aantrekkelijk stadje, dat zowel op cul-
tureel als op sociaal gebied veel te bieden 
heeft. Maar niet alleen dat: dit grootste 
Oost-Friese Waddeneiland is ook erg 
aantrekkelijk vanwege de talrijke be- 
zienswaardigheden en traditionele evene-
menten, die het typische karakter van dit 
eiland onderstrepen.

Bovendien nodigt de veelzijdige natuur 
van dit eiland uit om te sporten in een 
prachtige omgeving en om heerlijk in de 
gezonde Noordzeelucht te bewegen. Of  
u nu wilt surfen, joggen, walken, fietsen 
of  klimmen, het sportparadijs Borkum 
is hiervoor ideaal. U kunt kiezen uit een 
ruime waaier aan sportieve mogelijkhe- 
den. Overigens: niet alleen voor mensen 
is Borkum een fantastisch vakantie-ei-
land, maar zeker ook voor honden en 
paarden. Geniet van lange ritten met uw 
paard en heerlijke wandelingen met uw 
hond.

Wilt u Borkum graag beter leren kennen? 
In deze brochure vindt u uitgebreide in-
formatie over het brede aanbod op dit 
eiland en ook praktische tips voor een 
onbezorgde vakantie. 

De commerciële sector van de stad Borkum wenst 
u veel plezier met het lezen van deze brochure en 
het ontdekken van dit eiland!
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Nog meer en 
actuele informatie 

vindt u onder:

www.borkum.de



Voor mensen met een allergie is Borkum, met haar schone en zoute zeelucht, een 
prima vakantiebestemming. Er zijn hier maar weinig pollen en verontreinigende 
stoffen in de lucht. In het voorjaar van 2013 heeft Borkum het speciale kwaliteits- 
certificaat van de ECARF ontvangen, waarmee Borkum het eerste allergievriende- 
lijke eiland van Europa is geworden. De ECARF is het Europese Centrum voor 
allergieonderzoek. 

Al 10 jaar lang verstrekt deze Berlijnse stichting kwaliteitscertificaten aan allergie-
vriendelijke bedrijven, diensten en producten. Dit kwaliteitscertificaat is erkend in 
heel Europa en vele diensten op Borkum voldoen aan dit speciale kwaliteitscerti-
ficaat van de ECARF. Inmiddels zijn er ongeveer 140 allergievriendelijke diensten 
en bedrijven op Borkum: vele accommodaties zijn inmiddels allergievriendelijk. 

Vele winkels, zoals bakkers, slagers en supermarkten, bieden allergievrije produc-
ten aan of  kunnen gedetailleerde informatie geven over de ingrediënten van hun 
producten. Dit geldt natuurlijk ook voor talloze restaurants. Zelfs enkele schoon-
heidssalons en kappers bezitten een ECARF-certificaat. 
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Een gecertificeerd 
      allergievriendelijk eiland



De harde wind, de zoute lucht en de milde temperaturen verhogen het afweerme-
chanisme van iedere eilandgast. De zoute lucht werkt slijmoplossend en ontste-
kingsremmend. Wandelingen langs de branding zijn dan ook vergelijkbaar met een 
langdurige inhalatie. Maar het beste van alles is: dat deze heilzame werking van de 
zeelucht niet alleen merkbaar is tijdens uw vakantie op het eiland, maar ook daarna 
nog enkele weken voortduurt. 

Naast de middelen die direct op het eiland voorhanden zijn, 
zoals het milde zeeklimaat, het zeewater en het slik, heeft 
Borkum ook een uitgebreid aanbod aan gezondheids-, 
therapie- en wellnesscentra. Deze worden voortdurend 
uitgebreid en verbeterd. De afgelopen jaren nam ons 
eiland dan ook aan verschillende certificeringsinitiatieven 
deel. Zo is Borkum niet alleen het eerste allergie-
vriendelijke eiland van Europa, maar ook een 
officieel Thalasso Noordzee-kuuroord.

Een Thalasso kuuroord
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Borkum staat bekend om haar gezonde 
pollenarme lucht met weinig veront- 
reinigende stoffen. Dankzij de onop- 
houdelijke zeewind, die de allergenen 
en het stof  wegblaast, is de lucht bij ons 
schoner dan op het vasteland. Zeelucht 
bevat veel jodium en werkt dan ook als 
een langdurige inhalatie op geïrriteer-
de luchtwegen. Daarom is Borkum de 
ideale vakantiebestemming voor men-
sen die lijden aan hooikoorts of  ande-
re allergische aandoeningen. Borkum is 
het eerste allergievriendelijke eiland van 
Europa en beschikt dan ook over vele 
accommodaties, restaurants en andere 
diensten, die aangepast zijn aan de speci-
fieke behoeften van allergische vakantie- 
gangers.

De golfstroom is één van de groot- 
ste zeestromen van onze planeet. Deze 
stroom transporteert meer water dan 
alle rivieren op aarde samen. Ons kli-
maat wordt hierdoor wezenlijk beïn-
vloed. De golfstroom voert warm 
water van de Golf  van Mexico naar 
Noord-Europa. Op de warmste plek-
ken bereikt deze stroom temperaturen 
van wel 30 graden Celsius. De golf-
stroom zorgt dan ook het hele jaar door 
voor milde temperaturen op Borkum. 
Zonder de golfstroom, zou het hier in 
de winter net zo koud zijn als in Siberië. 

Aerosolen zijn microscopisch kleine, 
zoute zeewaterdruppels, die bijdragen 
aan de gezonde lucht op Borkum. 

Deze ontstaan wanneer de golven bre-
ken. Dat betekent: hoe harder het waait, 
hoe meer golven breken en dus hoe ge-
zonder de eilandlucht. Bij iedere adem-
teug dringen de aerosolen in onze lon-
gen, waarbij de slijmvliezen schoner en 
vochtig worden. Vastzittend slijm lost 
daardoor op en de ademhaling wordt 
dieper. Bij de branding is het zoutgehal-
te in de lucht het hoogst. Daarom wordt 
aangeraden om minstens een uur per 
dag dicht bij de branding te vertoeven. 

De sterke wind, de zoute lucht en de 
hoge uv-straling: al deze factoren stimu-
leren ons immuunsysteem. 

Daarom spreken klimaatkenners over 
een “stimulerend klimaat“ op Borkum. 
Het klimaat zorgt ervoor dat ons af-
weersysteem gestimuleerd wordt. Een 
vakantie in het stimulerende klimaat op 
Borkum is daarom, vooral voor men-
sen met een huidziekte of  chronische 
ademhalingsproblemen, erg raadzaam. 

Gezond klimaat

De golfstroom

De pollenarme lucht

Het stimulerende klimaat

Aerosolen
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“Olde Baas“

Toen de nieuwe vuurtoren klaar was, 
werd de oude toren hersteld, maar de 
functie van vuurtoren kreeg het bouw- 
werk na de brand niet meer terug. Het 
diende o.a. als verbindingsplaats van 
postduiven met het toenmalige lichtschip 
“Borkumriff“ of  als noodzender van de 
Duitse vereniging voor de redding van 
schipbreukelingen. In 1980 kocht de stad 
Borkum uiteindelijk de toren en gaf  de 
verantwoordelijkheid over aan de “Hei-
matverein Borkum e.V.“ (de heemkundi-
ge kring van Borkum). Deze vereniging 
zet zich nog altijd onvermoeibaar in voor 
de instandhouding van de toren. De oude 
graven, die nog uit de tijd van de walvis-
vaart stammen, zijn zeker een bezoekje 
waard. Hier hebben verschillende grote 
kapiteins uit die tijd hun laatste rustplaats 
gevonden.

De wateren van Borkum zijn altijd al erg 
gevaarlijk voor de scheepvaart geweest. 
Noodgedwongen waren zeevaarders aan-
gewezen op herkenningspunten, zoals de 
toren van de kerk op het eiland. Door de 
toename van het scheepsverkeer liet de 
stad Emden in 1576, op de plek van de 
oude kerktoren, een 41 meter hoge toren 
bouwen. In 1817 werd de toren met een 
lichtbaken uitgerust. Er werd een glazen 
koepel geplaatst, die met olielampen en 
paraboolspiegels werd verlicht. 

Dit lichtbaken reikte tot 11 kilometer ver 
en leidde vanaf  toen de schepen door de 
gevaarlijke wateren. Maar in 1879 ont-
stond er een verwoestende brand in de 
vuurtoren en de toren brandde volledig 
af. Waarop de gemeente besloot een  
nieuwe vuurtoren te bouwen.

De oude vuurtoren
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Bouwjaar
1576

In werking
1817-1879 als vuurtoren

Bouwsoort
metselwerk

Eigenaren
“Heimatverein der Insel 

Borkum e. V.“ 
(de heemkundige kring 
van het eiland Borkum)



Het symbool van het eiland

bereikt u het uitzichtplatform van de  
vuurtoren. 

Hier heeft u een prachtig uitzicht over 
het eiland Borkum, de zee, de andere  
eilanden, het werelderfgoed de Wad-
denzee en bij helder weer kunt u zelfs 
het Nederlandse vasteland zien liggen.  
Aarzel dus niet en bezoek dit symbool 
van het eiland Borkum en geniet van het 
prachtige uitzicht.

Nadat de oude vuurtoren van Borkum 
in 1879 door een brand in de wachters- 
ruimte bijna volledig werd verwoest, was 
er geen tijd te verliezen. Om de voorbij- 
varende schepen een veilige oriëntering 
te blijven bieden, bouwde men in record-
tijd (van februari tot november 1897), de 
nieuwe vuurtoren, ofwel de grote vuur-
toren. De nieuwe vuurtoren is tot op de 
dag van vandaag één van de belangrijkere 
vuurtorens aan de Noordzeekust en dient 
als oriëntatiepunt voor de scheepvaart in 
de Eemsmonding. Het licht is bij helder 
weer tot 45 km ver zichtbaar. Bovendien 
waarschuwt het sectorlicht, in het zijraam 
van de vuurtoren, de schepen voor de  
beruchte zandbank het “Borkum Riff“.

Het loont zeker de moeite om de vuurto-
ren te beklimmen. Na precies 308 treden, 

De nieuwe vuurtoren
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Bouwjaar
1879 

(Gerenoveerd in 2003

Positie
53° 35‘ noorderbreedte / 

06°30‘ oosterlengte

Bouwmateriaal
1.526.000 roodbruine 
bakstenen, zandstenen 

richels en een stenen trap 
met in totaal 315 treden

Hoogte van de toren 
60,2 m boven NAP

Eigenaren
Wasser- und Schifffahrtsamt

Emden



Veilig door de nacht

Nederlands territorium: die van Watum 
en die van Delfzijl. De kleine vuurtoren 
op Borkum was de eerste elektrische  
vuurtoren van Duitsland. Maar niet  
alleen dat: de radiografische verbinding 
tussen het lichtschip “Borkumriff“ en 
de kleine vuurtoren van Borkum was 
ook de eerste radiografische dienst ter 
wereld. Deze werd in mei 1900 door de 
toenmalige Rijkspost en Telegraafdienst 
geopend.

Na een kosten-batenanalyse besloot het 
water- en scheepvaartbeheer in 2003 de 
vuurtoren niet verder te onderhouden. 
Toch is deze kleine vuurtoren nog altijd 
van groot belang voor de regionale zee 
en de Duits-Nederlandse radarcontrole 
in de Eemsmond.

Pruisische en Nederlandse diploma-
ten kwamen in 1883 bijeen en stelden 
een plan op voor de verlichting van de  
Beneden-Eems. Vanaf  zee tot aan de rede 
van Emden zou het scheepvaartverkeer 
doorlopend begeleid worden door het 
licht van een vijftal vuurtorens. Zo werd 
er besloten een kleine (elektrische) vuur-
toren op Borkum te plaatsen. Deze werd 
in 1889 aan de westkant van het eiland 
gebouwd en sinds 1891 maakte deze 
toren de nachtelijke scheepvaart in de 
Eemsmonding nog veiliger. In het kader 
van het lichtenplan van de Beneden-Eems 
werden nog meer navigatiebakens ge- 
bouwd, één op het eiland Rottum, een vu-
urtoren bij Pilsum (bekend van de Duitse 
filmkomedie “Otto der Außerfriesische“) 
en de hoogste vuurtoren van Duitsland 
bij Campen. En nog twee vuurtorens op 

De kleine vuurtoren
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Bouwjaar
van 1887 tot 1889

Positie
53° 34‘ noorderbreedte/

06°40‘ oosterlengte

Bouwmateriaal
gietijzeren segmenten

Hoogte van de toren 
28 m

Hoogte van het lichtpunt 
32 m boven NAP

Draagwijdte
30 zeemijlen

Eigenaren
Wasser- und Schifffahrtsamt

Emden
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Het watermuseum is bijna klaar

voldoende drinkwater voorhanden. Maar  
gaandeweg nam het aantal toeristen toe en 
daarmee het waterverbruik. Ook werden 
er steeds hogere hotels, klinieken en ande-
re nieuwe gebouwen gebouwd. De water- 
toren kon al snel niet meer voor  
voldoende druk zorgen in het waterleiding-
netwerk, zodat de gemeente besloot om 
over te gaan op moderne pomptechnieken. 
Door deze beslissing hoefde men geen ge-
bruik meer te maken van de watertoren. 
En in de daarop volgende jaren raakte de 
toren steeds meer in verval. Geëngageerde 
eilandbewoners proberen dit monument 
in stand te houden en hebben daarom 
de vereniging “Watertoorn Börkum e.V.“  
opgericht. Na een grondige renovatie, 
zal hier binnenkort een watermuseum 
geopend worden. In dit museum zal de 
veelzijdige geschiedenis van de watervoor-
ziening op dit eiland te zien zijn.

Voor 1900 haalden de eilandbewoners nog 
hun drink- en gebruikswater uit enkele 
bronnen of  verzamelden het regenwater in 
zogenaamde cisternen. Maar al gauw was er 
niet meer voldoende water voor iedereen. 
De bestuurders van het eiland besloten 
toen een centrale en professionele water-
voorziening aan te leggen om te voldoen 
aan de stijgende behoefte aan schoon  
water. Door de bevolkingsgroei en de toe-
name van het aantal toeristen was deze  
behoefte beduidend gestegen. Er werden niet 
alleen nieuwe bronnen aangeboord en een  
compleet nieuw waterleidingnetwerk aan-
gelegd, maar er werd tegelijkertijd ook een 
enorme watertoren gebouwd. Met behulp 
van de watertoren kon voldoende druk 
in het waterleidingnetwerk gegarandeerd  
worden. Meer dan zestig jaar heeft deze 
watertoren trouw gefunctioneerd en 
mede dankzij de watertoren was er altijd 

De watertoren
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Meer informatie
www.wasserturm-borkum.de



Navigeren door ondiepe
     wateren

helemaal afgebroken, zodat Franse oor-
logsschepen geen oriëntatiepunt meer 
hadden. In 1872 werden ze vervangen 
door vier nieuwe zeebakens. Drie van 
deze bakens zijn nog altijd te bezichti-
gen: de “grote kaap“, de “kleine kaap“ 
en het oostbaken in de Oostlandduinen. 
(Het Westereemsbaken werd al in 1879 
weer afgebroken). Sinds de ingebruikna-
me van de nieuwe vuurtoren, hebben de 
zeebakens weliswaar geen functie meer, 
maar het zijn nog altijd symbolen van 
het eiland en worden nog veel bezocht 
door vakantiegangers.Overigens: er staat 
een model van het 18,4 meter hoge “ko-
gelbaken“, een beetje verstopt in het bos 
de “Greune Stee“ (de groene plaats). Dit 
baken diende meer dan 70 jaar lang als 
oriëntatiepunt voor de scheepvaart en 
werd in 2000 afgebroken.   

Ter markering van het Eemsvaarwater, 
bouwde de stad Emden in 1628 en 1634 
twee houten zeebakens op Borkum. Sa-
men met de (oude) vuurtoren uit 1576 
hielpen deze bakens de zeelieden tijden 
hun navigatie door de gevaarlijke en on-
diepe wateren. Deze beide zeebakens 
moesten verschillende keren verplaatst 
worden, omdat de zeebanken voortdu-
rend van plaats veranderden. Tijdens 
de Duits-Franse oorlog werden ze zelfs 

De bakens van Borkum

grote kaap

kleine kaap

10
het kogelbaken

Informatie
De “grote kaap“ en de 
“kleine kaap“ (ook wel 
“Westkaap“ genoemd) 

staan op het Westland en zijn 
uitgerust met houten 

topbakens. Ze zijn 23,4 en 
11,7 meter hoog. Het 19 meter 

hoge oostbaken staat 
in Oostland op een duin 

van 7,5 meter hoog.

het oostbaken
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De eilandgeschiedenis beleven

Aan de voet van de eerste dijk, die op 
Borkum werd opgericht, bevindt zich het 
heemkundig museum “Dykhus“ (Dijk- 
huis). Dompel u onder in de geschiede-
nis van Borkum en neem een kijkje in het 
leven van de oude eilandbewoners. Met 
liefdevol detailwerk heeft de heemkundi-
ge vereniging vele interessante museum-
stukken bijeengebracht en biedt zo de be-
zoeker een kijkje in de 300 jaar maritieme  
geschiedenis van dit eiland. 

Het eilandmuseum is een prachtige  
verzameling museumschatten, zoals het 
gigantische walvisskelet, één van de oudste  
reddingsboten van Borkum, de nage- 
bouwde kapiteinskamer, aangespoelde 
zilveren munten uit de 16e eeuw of  de 
waardevolle spullen van de strandjutters.  
Beleef  de unieke geschiedenis van dit 

Het heemkundig museum Dykhus
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Noordzeeeiland en 
ontdek de ontwikke-
ling van Borkum: van 
vissers- en boeren-
dorp tot badplaats 
aan de Noordzee. 

Entree en rondleidingen
Volwassenen:                            4,00 Euro

Kinderen van 6 tot 15 jaar:       1,50 Euro

Ouders of  grootouders met twee of  meer 
kinderen van 6-15 jaar (gezinsticket): 9 Euro

Publieke rondleidingen
Iedere maandag (in de winter iedere zater- 
dag) om 15.00 uur. Duur: ongeveer 2 uur

Ticket(voor)verkoop in het museum. Tarief  
inclusief  museumbezoek: volwassenen:  
8 Euro, kinderen en jongeren: 3 Euro

Meer informatie
www.heimatverein-borkum.de



De drijvende vuurtoren

den steeds modernere lichtschepen dienst 
als drijvende vuurtoren op de plaats van 
het “Borkumriff“. Nu is het lichtschip 
vervangen door moderne lichtboeien. In 
1988 werd het laatste lichtschip (Borkum-
riff  IV) weer voor anker gelegd in de ha-
ven van Borkum. Het is nu een museum 
en nationaal park-schip. 

Het nationaal park-lichtschip BORKUM-
RIFF is een informatiecentrum in het na-
tionaal park en werelderfgoed de Wadden-
zee. Tegelijkertijd is het BORKUMRIFF 
een erkend technisch cultuurmonument. 
Het is één van de grootste bezoekersat-
tracties van Borkum. Een rondleiding over 
het nationaal park-schip duurt ongeveer 
een uur. U ontvangt dan allerlei interessan-
te informatie over het lichtschip, de natuur 

Door de kromming van de aarde konden 
de bakens en het licht van de vuurtoren van 
Borkum de verderop gelegen zandbanken 
niet goed genoeg aanduiden. Daarom werd 
besloten het lichtschip “Borkumriff“ hier 
voor anker te leggen. Het lichtschip, dat 
ongeveer 30 km uit de kust van Borkum 
lag, waarschuwde vanaf  1875 de schepen 
voor de keiharde zandbanken (ook wel 
scheepskerkhof  genoemd). Tot 1988 de-

Het lichtschip Borkumriff 
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De drijvende vuurtoren

op de zandbank het “Borkum Riff“ en het 
nationaal park de Waddenzee. Bent u op 
zoek naar een originele plaats om in het hu-
welijksbootje te stappen? Iedere 3e vrijdag 
van de maand is hier een ambtenaar van de 
burgerlijke stand aanwezig, die huwelijken 
voltrekt in de elegante officierskamer aan 
boord van dit nationaal park-schip. 

Het lichtschip Borkumriff 

Lengte:   53,70 m (Lengte tussen 
  de loodlijnen: 46 m)
Breedte:  9 m
Diepgang:  4,40 m
Hoogte zijkant:  6,10 m
Waterverplaatsing: ca. 825 DWT
Scheepswerf:  Norderwerft Köser & 
  Meyer, Hamburg
Bouwjaar:  1954/56
Bouwnr.  813
Vuurhoogte:  20,5 m
Lichtbron:
Kenmerken:
Draagwijdte:  21,35 ms
Ophanging:  Pintsch-Pendeloptica
Prestatie:  1500 W, 100 V
Machine: 4 Deutz diesel motoren  
  à 100 pk + 1 jet-straalroer
Snelheid:  9,5 kn

13

Meer informatie
www.feuerschiff-borkumriff.de



Op blote voeten in het zand dansen

Feest vieren op de mooiste promenade 
   van Duitsland

Het strandfeest

Het promenadefeest

niet meer in hun ligstoelen blijven  
liggen. Vanaf  het middaguur komt 
het feest hier dan ook al op gang. 
De organisatoren hebben hierbij  
werkelijk aan alles gedacht: een fantastisch  
muzikaal programma, culinaire eetstandjes 
en een prachtig vuurwerk om 23.00 uur.

Feest vieren op de mooiste promenade 
van Duitsland. Al sinds vele jaren veran-
dert de promenade bij het Noordstrand 
de laatste week van juli in één grote party. 

De hele dag is het hier feest. Zelfs de 
grootste zonneaanbidders kunnen dan 

Hier kunnen eilandgasten genieten van 
een reusachtig kampvuur, liveoptredens 
van verschillende bandjes en heerlijke 
versnaperingen: gezellige zomerse sfeer 
gegarandeerd. 

Dus als je graag eens op blote voeten wilt 
dansen in het zand, dan moet je hier zijn!

Wat is een eiland zonder een fantastische 
beachparty? Dat dacht de jeugd van Bor-
kum ook toen ze vele jaren geleden hun 
eerste strandfeest organiseerden. Dit feest  
staat inmiddels elk jaar weer op de  
evenementenkalender en lokt eind juli 
jong en oud naar het strandgedeelte  
tussen het jeugd- en het Noordstrand. 



“Up de Walvis“
De eilandmusical

“Borkumer Jungens“ is één van de meest  
vooraanstaande traditie verenigingen van 
het eiland. Meerdere keren per jaar voeren 
ze de eilandmusical “Up de Walvis“ op,  
waarin ze met klederdracht, dans en 
shanty‘s (zeemansliederen) een belang- 
rijk deel van de geschiedenis van  
Borkum de revue laten passeren. 

De tijd van de walvisvaart was de  
gouden periode voor Borkum en  
zorgde voor veel welvaart op het eiland. 
Maar iedere vaart richting Groenland 
en Spitsbergen ging gepaard met grote  
gevaren en de walvisvaarders overleef-
den deze barre tochten lang niet altijd. 
De klederdrachtgroep van de vereniging 

Kuurconcerten zijn al meer dan een 
honderd jaar een vast onderdeel van het 
culturele programma op Borkum. Deze 
concerten lokken tijdens het hoogseizoen 
vaak honderden muziekliefhebbers naar 
het muziekpaviljoen, voor de Wandelhal. 
Drie keer per dag wordt een kuurconcert 
aangeboden, wat alleen al vanwege het 
aantal goed klinkt. Gasten en eilandbe-
woners kunnen genieten van een fascine-
rende muziekervaring direct aan zee. 
Overigens: vooral ‘s avonds als de zon 
ondergaat en de lucht rood kleurt, zor-
gen deze concerten aan zee voor super-
romantische momenten!

De kuurconcerten
Fascinerende concerten aan zee



Indrukwekkend cultuurgoed

Kleurrijke vliegers op het Noordstrand

Het shantykoor Oldtimer Borkum

Het Borkumer vliegerfeest

Al meer dan 17 jaar komen eind augus-
tus vele vliegeraars uit heel Duitsland en 
Nederland naar het Noordstrand en la-
ten allerlei spectaculaire kunstjes met hun 
snelle vliegers zien aan het publiek. 

Tijdens het Borkumer vliegerfeest veran-
dert de lucht in een vrolijke kleurenzee: 
een bijzonder mooi spektakel voor bad-
gasten en eilandbewoners. Maar niet alleen 
dat: aan de rand van het vliegveld vindt 
dan tegelijkertijd een leuk feest plaats met 
koorddansen, jongleren en kinderen kun-
nen hier geschminkt worden.

in stand gehouden wordt. Natuurlijk is er 
ook een shantykoor op Borkum. 

Het koor treedt regelmatig op en neemt 
de luisteraars mee op een indrukwekken-
de zeereis naar verre landen. En gaat daar-
bij natuurlijk ook een havenkroeg binnen. 

Om de zware werkzaamheden aan boord 
wat te verlichten, zongen de zeemannen 
vroeger samen ritmische liederen: zoge-
naamde shanty‘s. Vooral in het noorden 
van Duitsland heeft deze vorm van zingen 
zich ontwikkeld tot een echt cultuurgoed, 
dat nog met veel liefde en enthousiasme 



De moeder van alle muziekstijlen 
   te gast op Borkum De Blues-Night

Eind december staat Borkum helemaal 
in het teken van de oorsprong van alle 
muziekstijlen: de blues. Bekende blues- 
artiesten uit binnen- en buitenland  
laten zich dan van hun allerbeste kant 
zien in het cultureel centrum “Kultur- 
insel“. De gerenommeerde Borkumer 
Blues-Night heeft zich de laatste jaren 
ontwikkeld tot een bekend festival, ook 
buiten Borkum. Er komen hier tevens 
toeschouwers naar toe die deze mu-
ziekvorm, die in Noord-Amerika is ont- 
staan, niet goed kennen. Maar die  
gewoon lekker willen dansen op de  
muziek, die aan de oorsprong ligt van de 
rock ‘n roll, punk, soul en popmuziek.

Swinging Island
De jazzdagen

pinksterevenement met optredens van 
gerenommeerde jazzartiesten. 

Ze treden op in het cultureel centrum 
“Kulturinsel“, in verschillende bars en 
restaurants en zelfs in een kerk.

Ieder jaar met Pinksteren vinden de jazz-
dagen weer plaats op Borkum. Al jaren-
lang komen rond deze tijd internationale 
sterren naar het eiland en toveren Bor-
kum om in een swinging island. Jazzlief-
hebbers van alle leeftijden kunnen genie-
ten van een onvergetelijk en veelzijdig 



Het fietsparadijs

het fietsen zult u niet alleen de gezonde 
eilandlucht opsnuiven, maar ook genie-
ten van de prachtige natuur en interes-
sante bezienswaardigheden.

Het spreekt voor zich dat de gekozen 
routes slechts een kleine keuze zijn uit de 
vele mogelijke fietsroutes op het eiland 
Borkum. U kunt altijd meer informatie 
krijgen over andere fietsroutes bij het 
VVV-kantoor (Tourist-Info) 
tegenover het station!

Fietsen is gezond, leuk en is voor velen 
één van de mooiste vakantie- en vrije- 
tijdsbestedingen. Met meer dan 130 km 
fietspad, is het Noordzee-eiland Borkum 
een echt paradijs voor fietsers. 

Mede daarom maakt Borkum sinds 2013 
ook deel uit van de “Internationale Dol-
lardroute“: een onvergetelijke ontdek-
kingstocht door de Eems-Dollard regio.

Wij hebben vier fietsroutes uitgekozen, 
die we hierna zullen beschrijven. Tijdens 

Verken Borkum op het 130 km 
                  lange fietspadennet 
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                  Slotetappe van de 
                                     op Borkum
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Fietsroutes op Borkum

Route 4

Route 1

Route 3

Route 2

                  Slotetappe van de 
                                     op BorkumEnergiewacht Tour 

De Nederlandse Energiewacht Tour 
is een gerenommeerde meerdaagse 
wielerwedstrijd voor vrouwen en doet 
sinds 2015 ook het eiland Borkum aan. 

In het voorjaar leggen hier jaarlijks 
meer dan 70 wielrensters hun slotetap-
pe af  van meer dan 105 kilometer over 
het eiland en eindigen hiermee hun  
vijfdaagse wielerwedstrijd.



Langs duinen, weilanden en het wad

Deze fietsroute begint bij de oude vuur- 
toren en u fietst langs het volkenkundig 
museum “Dykhus“ en de eilandschool 
via de Upholmstraße tot aan de Bar-
baraweg. Hiervandaan fietst u tot de 
kruising met de Ostfriesenstraße, waar 
u het fietspad richting Oostland neemt. 

Voor het vliegveld slaat u rechtsaf  en 
fietst u langs weilanden tot op de dijk bij 
Bantjeduinen, waar u steeds rechtdoor 
fietst in de richting van de zeedijk. Aan 
het einde van de zeedijk, komt u aan bij 
het uitzichtpunt bij de Sternklippdui-
nen. Hier heeft u een prachtig uitzicht 
over het wad, de Oostereems en de an-
dere eilanden.

Culinaire verwennerij  

Deze fietsroute begint bij het station 
en leidt u via de Hindenburgstraße, 
de Barbaraweg en de Ostfriesenstraße 
langs het vliegveld in het schilderachti-
ge Oostland. Tijdens deze route fietst u 
langs de nieuwe vuurtoren, de pas ge-
restaureerde watertoren en het monu-
ment ter ere van de Pruisische generaal 
Otto von Emmich. 

Als u in Oostland bent aangekomen, 
kunt u zich culinair laten verwennen 
in het restaurant “Bauernstuben“ of  
het café “Ostland“. Daarna fietst u via 
het fietspad, dat parallel loopt aan de 
Ostfriesenstraße, langs mosselvelden 
en het vrijetijdscentrum “Waterdelle“, 
weer terug naar het beginpunt.

ROUTE 1 ROUTE 2
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Door de heerlijke Groene Stee

Deze prachtige fietstocht in de richting 
van de “Groene Stee“ begint bij het 
gemeentehuis. U fietst over de Neue 
Straße en slaat dan rechtsaf  in de Gar-
tenstraße en dan linksaf  in de Wie-
senweg. Dan volgt u de Süderstraße 
in de richting van de “Signalstelle“ en 
daarna fietst u verder via de Emsstra-
ße. Via de Randzelstraße fietst u in de 
Greune-Stee-weg en u slaat verderop 
rechtsaf  in de Anton Scharphuisweg. 
U fietst door de prachtige natuur van 
de “Groene Stee“ tot aan de infowagen 
van het nationaal park op de zeedijk. 
Parallel aan de Anton Scharphuisweg 
fietst u tenslotte door de Wolde- en 
Zuidduinen weer terug naar de elektri-
sche vuurtoren.  

Een maritieme route 

Deze fietsroute begint ter hoogte van 
het busstation en leidt u via de Deich- 
en Reedestraße, naar de haven van 
Borkum. Vlak voor de ingang van de 
jeugdherberg slaat u rechtsaf  en fietst 
u via de “Am neuen Hafen“-straat tot 
aan de eerste grote windturbine. Om de 
hoek ligt de noodhaven van Borkum, 
waar zich niet alleen de Duitse red-
dingmaatschappij bevindt, maar waar 
ook het nationaal park-lichtschip “Bor-
kumriff“ ligt. Hier vindt u interessante  
informatie over drijvende vuurtorens en 
de fascinerende natuur van het wereld- 
erfgoed de Waddenzee. 

Wie zin heeft, kan verder fietsen naar 
de veerhaven om te kijken naar de aan-
legmanoeuvres van de veerboten.

ROUTE 4ROUTE 3
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De Internationale Dollardroute

de realisering van dit project werd zelfs 
een vereniging opgericht, die zorgde 
voor de planning. Slechts twee jaar later 
werd de fietsroute al officieel geopend: 
“de Internationale Dollardroute“. Sinds 
2013 maken de Nederlandse gemeentes 
Loppersum en Eemsmond en ook het 
Noordzee-eiland Borkum deel uit van de 
Internationale Dollardroute. De route is 
nu meer dan 280 km lang. Voor de fietsers 
is er nu een extra highlight bij gekomen, 
want ze kunnen tijdens hun fietsroute 
een uitstapje maken naar het eiland Bor-
kum, met een heerlijk zeeklimaat. Na de 
overtocht met de veerboot het “Wap-
pen von Borkum“, kunnen fietsers hier 
niet alleen genieten van indrukwekkende  
bezienswaardigheden, maar ook van het 
fietsparadijs met 130 km fietspad voor 
heerlijke ontdekkingstochten op de fiets.

De Eems-Dollard regio heeft nogal wat te 
bieden: statige boerderijen in typisch Ne-
derlandse bouwstijl, ingeslapen dorpjes, 
middeleeuwse kastelen, oude molens, 
interessante musea, kleine havenstadjes 
en een adembenemende flora en fauna. 
Vooral als het weer wat warmer wordt, 
komen veel fietstoeristen naar deze meest  
noordelijke Europese grensregio, langs 
de Duits-Nederlandse grens. Duizenden 
fietsers stappen hier op de fiets en genie-
ten daarbij van het indrukwekkende pol-
derlandschap met stukken grond die zijn 
afgenomen van de zee. 

Al in 1994 ontstond het idee om een 
grensoverschrijdende fietsroute aan te 
leggen, die de fietsers langs alle belang- 
rijke plaatsten en bezienswaardigheden 
rondom de Dollard zou leiden. Voor 

Een fietstocht langs polders en dijken            
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De Internationale Dollardroute
Het “kraxelmaxel-klimpark“ biedt klim-
plezier voor jong en oud met een ono-
vertroffen zicht op zee. Op verschillende 
parcoursen, met diverse moeilijkheids-
graden, kan iedereen, van beginner tot 
gevorderde, hier heerlijk door de lucht 
vliegen en daarbij zijn of  haar moed en 
behendigheid testen. Natuurlijk staat 
veiligheid hier voorop. Zo is het terrein 
volgens de Duitse DIN-normen aange-
legd en gecontroleerd door de Duitse 
technische keuringsdienst (TÜV). Boven-
dien krijgen de instructeurs een speciale 
opleiding op het gebied van veiligheid 
en worden ze voortdurend bijgeschoold. 
Voordat u gaat klimmen, krijgt u een uit-
gebreide instructie van de instructeurs. 
Als u ook graag met slecht weer wilt 
klimmen, kom dan naar het indoor-klim-
park in de haven. Hier zijn met behulp 
van 17 verschillende touwen diverse rou-
tes uitgezet.

Klimplezier met zeezicht

Openingstijden
Iedere dag van 
10.00-18.00 uur

Klimtijd
2,5 uur
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Het Thalasso bewegingsparcours

Direct aan de pas gerenoveerde prome-
nade is een nieuw bewegingsparcours 
aangelegd, dat geschikt is voor iedereen 
en op elk sportief  niveau. Hier kunt u 
sportieve oefeningen op maat doen: op 
coördinatie, kracht of  mobiliteit. Probeer 
het maar eens! Op de informatieborden 
ter plaatste worden de oefeningen uitge-
legd en kunt u zelf  een trainingsprogram-
ma samenstellen, zodat jong en oud hier 
naar hartenlust gezond kunnen bewegen.



Sporten op het strand

Beachvolleybal Strandanimatie

Zowel op het Noord- als het Zuidstrand 
staan verschillende volleybalvelden opge-
steld, hier kunt u gratis een partijtje beach-
volleybal spelen. Vooral in de weekenden 
van eind juli tot midden augustus is het 
hier lekker druk. 

Dan organiseert de Nedersaksische 
volleybalvereniging (NVV) namelijk haar 
traditionele amateur-toernooi op het 
Noordstrand. Honderden enthousiaste 
volleyballiefhebbers komen hiervoor jaar-
lijks naar Borkum. Na het volleyballen, 
mogen de sporters op het strand kampe-
ren en kunnen ze zich ‘s avonds lekker uit-
leven op het volleybalfeest. 

Als er bij de Duitse reddingmaatschappij 
(de DLRG) vlotte muziek klinkt, dan is 
het weer tijd voor strandgymnastiek op de 
stranden van Borkum. Blijf  fit met deze 
adem- en bewegingsoefeningen. En als u 
denkt dat de meeste vakantiegangers daar 
te lui voor zijn en liever in hun ligstoel  
blijven liggen, dan heeft u het mis. 

Meerdere keren per dag snellen drommen 
kinderen en volwassenen naar het strand 
om mee te doen aan het afwisselende en 
actieve animatieprogramma. Een goede 
sfeer en bewegen met plezier is hier het 
motto!

sportaanbod, zoals surfen, buggy  
rijden en kitesurfen, maar ook het veel- 
zijdige programma van de strandanimatie  
nodigt uit tot beweging op het strand: van  
balspelen tot trampolinespringen.

De kilometerslange zandstranden en de 
verfrissende Noordzee zijn ideaal voor 
uiteenlopende water- en strandsporten. 
Niet alleen heeft “Windsurfing Bor-
kum“ op het Noordstrand een uitgebreid  

Bewegen met plezier



Trampolinespringen Lopen, joggen & walken

De trampolines op het Noord- en Zuid-
strand zijn een bron van plezier voor kin-
deren. Met zicht op zee kunnen kinderen 
hier, van ‘s morgens tot ‘s avonds, naar 
hartenlust op en neer springen. 

De trampolines zijn voorzien van een  
veiligheidsnet.

U weet allang dat joggen en walken goed 
zijn voor lichaam en geest. Maar stelt u 
zich eens voor, hoe gezond bewegen in 
de jodiumrijke en pollenarme eilandlucht 
kan zijn! Vandaar dat Borkum een droom 
is voor iedere loper: gezonde zeelucht, 
prachtige routes en opmerkelijke plekjes. 
Het is dan ook geen wonder dat één van 
de grootste volkslopen van deze regio hier 
plaatsvindt: de Borkumer mijlenloop. 

Overigens: van april tot september  
worden op het Noordstrand regelma-
tig cursussen beachwalking aangeboden. 
Wandelliefhebbers zijn hier van harte wel-
kom! 

op het Noord- en Zuidstrand
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Reizen met dieren 
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Aankomst

Al bij de aankomst is duidelijk dat Bor-
kum een hondvriendelijk eiland is: er 
geldt een kortingstarief  voor honden op 
de veerboot en de catamaran en ook voor 
de eilandtrein naar de stad. Honden zijn 
overal toegelaten op de boot, behalve in 
het restaurant. Honden mogen ook mee 
in de bus en het treintje van Borkum!

Accommodaties

Op Borkum zijn veel accommodaties be-
schikbaar waar honden van harte welkom 
zijn. Zoals vakantiehuizen, appartemen-
ten, hotels, pensions en campings. Hond-
vriendelijke accommodaties zijn speciaal 
aangeduid in de lijst met overnachtings-
mogelijkheden of  op www.borkum.de. 
U kunt ook kijken op de website van het 
dierenasiel van Borkum (www.tierheim-bor-
kum.de).

Losloopgebieden en hondenstranden

Natuurlijk hoeft uw hond niet thuis te 
blijven als u naar het strand gaat. De spe-
ciale hondenstranden op het Noord- en 
Zuidstrand en ten westen van het naakt-
strand zijn ideaal voor mooie strandda-
gen samen met uw hond. 

 Er zijn losloopgebieden voor uw hond 
op het grote strand, ten oosten van het 
naaktstrand tot aan de strandopgang bij 
het wandelpad richting 
Oostland en ten 
oosten van het 
Zuidstrand tot 
het einde van 
dijkwerken.

Honden



Aankomst

Als u uw paard ook graag een mooie va-
kantie gunt, neem uw paard dan gewoon 
mee naar Borkum! Vanaf  Emden en de 
Eemshaven, kunt u uw paard, in een 
paardentrailer achter uw auto, meenemen 
op de veerboot. 

U kunt hier dan samen met uw geliefde 
viervoeter prachtige tochten maken.

Accommodaties

Paardentoeristen genieten hier niet alleen 
van een prachtige omgeving en gezonde 
zeelucht, maar ook van schitterende ac-
commodaties. Uw paard zal zeker tot rust 
komen in de stijlvolle paardenpensions 

met volledige verzorging, ruime stallen 
en groene weiden!

Het paardenpension in Oostland
Ostland 4a | 26757 Borkum
Tel.:     04922 – 99 00 83
Mobil: 0171 – 370 4489 
            0170 – 411 4355 
E-Mail: info@borkum-pferdepension.de
Website: www.borkum-pferdepension.de

De manege van Borkum
Gödecke-Michel-Straße 11 
26757 Borkum
Tel.:   04922 – 910144
Fax:   04922 – 990810
E-mail: info@reitstall-borkum.de
Website: www.reitstall-borkum.de

Hoog te paard op uw droomeiland

Paarden
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Uitgezette ruiterpaden

Op het eiland kunt u genieten van onver-
getelijke en afwisselende tochten met uw 
paard en van lange ritten over het strand 
en door de duinen. Blijf  alstublieft op 
de uitgezette ruiterpaden en vermijd de 
beschermde gebieden, deze zijn duidelijk 
aangegeven! We willen tenslotte graag dat 
dit natuurparadijs nog lang mag blijven 
bestaan!

Paardrijplezier voor iedereen

Ook als u uw paard niet meeneemt op 
vakantie naar Borkum, bestaat er natuur-
lijk altijd de mogelijkheid om hier toch-
ten met een paard te maken. Liefhebbers 
kunnen paardrijlessen volgen en zelfs 

meedoen aan strandritten van twee uur. 
De enige voorwaarde voor een rit langs 
het strand: deelnemers moeten minstens 
twee jaar rijervaring hebben!

Tochten en paardrijles 
in de manege van Borkum
(adres: zie boven)

Strandritten bij Jütting
Verlängerung Upholmstraße/
Ostfriesenstraße
26757 Borkum
Tel.:       04922–990083
Mobil:    0160–82 30 338  
E-mail:   info@strandausritte.de
Website: www.strandausritte.de
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                           vakantie

rolstoelvriendelijke
Een

Rolstoelvriendelijke strandopgangen
Op de volgende plaatsen vindt u strand-
opgangen zonder trappen, zodat u ge-
makkelijk de strandboulevard kunt berei-
ken (op volgorde van noord naar zuid):
• Kaapdelle
• Gorch-Fock-Straße
• Bismarckstraße
• Jann-Berghaus-Straße
• Aan het begin van de zonneterrassen  
   bij het kuurpark
• Von-Frese-Straße
• Süderstraße
• Randzelstraße

Al vele jaren doet het bedrijfsleven van de stad Borkum haar uiterste best om zo veel 
mogelijk gebieden op het eiland, voor grote en kleine vakantiegangers, zo rolstoel- 
vriendelijk mogelijk te maken. Hieronder vindt u een paar belangrijke adressen en tips 
voor vakantiegangers met een handicap of  lichamelijke beperking.

Rolstoelen en strandrolstoelen
U kunt een rolstoel huren bij de Nord-
see-apotheek (Neue Straße 2, tele-
foon: 04922– 818). Bij fietsverhuur 
“Tente“ kunt u een scootmobiel huren 
(Wilhelm-Bakker-Straße 9, telefoon: 
04922– 932757). Er zijn in totaal vijf  
strandrolstoelen beschikbaar op het 
Noordstrand, het Zuidstrand en het 
naaktstrand. Hiermee kunt u tot aan het 
water rijden. U blijft met de strandrol- 
stoel zelfs in het water drijven, tot een 
maximale belasting van 100 kg. 
De rolstoelen kunnen niet van  
tevoren worden gereserveerd en u mag 
ze ook niet meenemen voor lange strand- 
wandelingen.
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In het cultureel centrum “Kulturinsel“ 
vinden diverse bioscoopvoorstellingen 
en evenementen plaats. Er staan daar  
internetterminals, die tegen betaling  
gebruikt kunnen worden en er is een  
gratis wifi-verbinding voorhanden. 

Op de begane grond is een leeszaal 
met de meest recente kranten en een  
bibliotheek. Bovendien is hier het bu-
reau voor toeristenbelasting gevestigd 
en de kaartvoorverkoop van voorstellin-
gen, die in het cultureel centrum “Kul-
turinsel“ plaatsvinden. Er zijn hier ook  
invalidentoiletten.

Het cultureel centrum 

Kulturinsel

Vele attracties, activiteiten en aanbieding- 
en die in deze brochure worden beschre-
ven, zijn alleen maar mogelijk dankzij de 
toeristenbelasting. Deze is plaatsgebon-
den en wordt alleen maar gebruikt om de 
toeristische infrastructuur op Borkum te 
verbeteren. Hiermee wordt onder meer 
het volgende gefinancierd: het animatie-
programma voor jong en oud, de opge-
leide reddingszwemmers op de stranden, 
het opruimen van het strand op regel- 
matige basis, het onderhoud van de 
groenvoorzieningen, speeltuinen, bank-
jes en wandelpaden en ook het onder-
houd van het moderne wellnesscentrum 
het “Gezeitenland“. 
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Zonder deze belasting zouden veel diensten 
                       niet kunnen worden geleverd!

De toeristenbelasting

Personen met een geldige gehandicap-
tenkaart, met een handicap van min-
stens 80%, krijgen 15% korting op de 
toeristenbelasting.  Personen met een 
geldige gehandicaptenkaart, met een 
handicap van 100%, die op voortduren-
de zorg en begeleiding zijn aangewezen,  

hoeven geen toeristenbelasting te beta-
len, en ook de begeleidende persoon niet. 
Een overzicht van de toeristenbelasting 
kunt u vinden in het VVV-kantoor (Tou-
rist-Information) en in het cultureel cen-
trum “Kulturinsel“ bij het bureau voor 
toeristenbelasting.

Wijzigingen voorbehouden/ stand januari 2016 
De seizoenstijden van de verhuurder lopen niet gelijk met 

de seizoenstijden van de toeristenbelasting.

Volwassene  3,50 €    2,30 €            98,00 €

Kinderen  0,80 €    0,40 €            22,40 €
Kinderen onder 12 jaar gratis, vanaf het tweede kind alle kinderen van het gezin gratis

toeristenbelasting Hoofdseizoen   Overige toeristenbelasting
(per nacht)  (mei - oktober)   periode per jaar
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Nog meer en 
actuele informatie  

vindt u onder:

www.borkum.de

Uitgever: Wirtschaftsbetriebe der Stadt NSHB Borkum GmbH

Kur- und Touristikservice
Telefon: (04922) 933-0 | Fax: (04922) 933-400
E-Mail: info@borkum.de | Web: www.borkum.de 

Vormgeving:  burkana media pr&kommunikation
Hindenburgstraße 77, 26757 Borkum, www.burkana.de


