
 HET MUZIEKPAVILJOEN 
Het paviljoen werd in 1911 gebouwd en 
werd al snel een van de symbolen van 
het bruisende leven op de boulevard 
van Borkum. Er vinden hier nog meer-
dere keren per dag prachtige concerten 
plaats.

U WILT GRAAG EEN DAGJE UIT – EN U WEET NIET 
WAARHEEN?
Wat dacht u van het Noordzee-eiland Borkum, waar u 
heerlijk kunt fietsen, genieten en ontspannen? Ondersta-
and presenteren wij u een aantal bijzondere beziens-
waardigheden en activiteiten, zodat u tijdens uw verblijf 
niet lang hoeft te zoeken!

 DE OUDE VUURTOREN 
Midden in de historische dorpskern 
staat de oude vuurtoren. De toren werd 
in de 16e eeuw gebouwd en wees vele 
schepen een veilige weg door het ge-
vaarlijke water. Aan de voet van de to-
ren bevindt zich het oude Walfänger-
friedhof (kerkhof voor walvisvaarders).

 DE WATERTOREN 
Om voldoende druk in het 
waterleidingnetwerk te ga-
randeren, werd in 1900 een 
watertoren gebouwd op Bor-
kum. Tegenwoordig bekom-
mert een vereniging zich om 
het behoud van de toren en 
wil er graag een watermuse-
um oprichten.

 DE NIEUWE VUURTOREN 
Toen de oude vuurtoren in 1879 door 
een brand volledig werd verwoest, bou-
wde men in recordtijd weer een nieuwe 
vuurtoren. Na precies 315 treden bereikt 
u het uitzichtplatform van de toren met 
een prachtig uitzicht.

 DE KLEINE VUURTOREN 
De kleine vuurtoren werd in 
1889 gebouwd en zorgde nog 
tot 2003 voor de veiligheid 
van de nachtelijke scheep-
vaart in de Eemsmonding. 
Tegenwoordig is de toren nog 
van groot belang voor de ra-
darcontrole in de Eemsmond 
en een geliefd foto-object.

 DE GROTE EN KLEINE KAAP 
Deze bakens hielpen de zeelieden om 
door de gevaarlijke en ondiepe wateren 
te navigeren. Sinds de ingebruikname 
van de nieuwe vuurtoren, hebben de 
zeebakens geen functie meer.

 HET HEEMKUNDIG MUSEUM DYKHUS 
Een walvisskelet, een kapiteinskamer 
of een reddingsboot: in het eilandmuse-
um heeft de heemkundige vereniging 
van Borkum vele interessante muse-
umstukken bijeengebracht en biedt zo 
de bezoeker een kijkje in de 300 jaar 
maritieme geschiedenis van dit eiland.
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 OMHEINING VAN WALVISKAKEN 
De omheining van walviskaken voor het 
voormalige grondstuk van de vroegere 
walvisvanger-commandant Roelof Ger-
ritz Meyer herinnert aan de gouden tij-
den van de walvisvangst (18e eeuw) die 
het eiland veel welvaart heeft gebracht.
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 UITZICHTPUNT BIJ DE  
 STEERENK-KLIPPDUINEN 
Het uitzichtpunt op deze duinen aan het 
einde van de zeedijk is een geliefd fiets-
doel. Hier heeft u een prachtig uitzicht 
over het wad, het eiland en bij helder 
weer over de Oostereems tot aan de 
buureilanden Juist en Memmert.

9

 SPEELEILAND „SPIELINSEL“ 
De Spielinsel (speeleiland) is voor de 
kinderen! Hier kunnen ze spelen, ravot-
ten en plezier maken - ook als het weer 
aan de Noordzeekust iets minder mooi 
is. Niemand hoeft zich hier te vervelen, 
er zijn: tafeltennisruimtes, klimmuren, 
knutselactiviteiten en nog veel meer.

10

 HET CULTUREEL CENTRUM 
 „KULTURINSEL“ 
In het cultureel centrum „Kulturinsel“ 
worden diverse films gedraaid en hier 
vinden verschillende evenementen 
plaats. Er is een leeszaal met actuele 
kranten en een bibliotheek waar com-
puters staan, waar u gebruik van kunt 
maken, en er is hier ook gratis wifi.
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 PRACHTIGE STRANDEN 
Voor een afwisselende en onvergetelijke strandvakantie be-
schikt Borkum over vier bewaakte badstranden: het noord-
strand, het zuidstrand, het naakstrand en een jeugdstrand.

12

 WELLNESSCENTER HET „GEZEITENLAND“ 
Het „Gezeitenland“ is een moderne wellnessoase op Borkum. 
U vindt hier een uitgebreid wellness- en recreatief aanbod 
voor jong en oud, zoals een recreatiebad, een saunaland-
schap, een wellnesscenter en een fitnessgedeelte.
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 HET KLIMPARK 
Het “kraxelmaxel-klimpark“ 
garandeert klimplezier voor 
iedereen met een onover-
troffen uitzicht op zee. Op 
verschillende parcoursen 
kunnen zowel beginners als 
gevorderden hier heerlijk 
door de lucht vliegen.

 HET NOORDZEE-AQUARIUM 
In de Noordzee bevinden zich 
in iedere liter water miljoenen 
kleine organismen. In het ni-
euwe Noordzee-aquarium 
kunnen bezoekers in deze 
unieke onderwaterwereld 
duiken en daarbij de fasci-
nerende biodiversiteit leren 
kennen.
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 DE WADDENZEE:  
 UNESCO-WERELDERFGOED 
Sinds 2009 behoort de Waddenzee tot 
UNESCO-werelderfgoed en is een van 
de grootste waterbiotopen met een gro-
te verscheidenheid aan organismen. 
Tijdens een wadwandeling met gids 
kunt u deze unieke natuur beter leren 
kennen.
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ADEM VRIJHEID

WWW.BORKUM.DE/NL

ZIN IN EEN DAGJE UIT 
NAAR HET MOOISTE EILAND 
VAN DUITSLAND? 

VVV Borkum 
Georg-Schütte-Platz 5 
Openingstijden 
(van Pasen tot oktober)  
T 04922 933 0

Uitgeverij: 
Nordseeheilbad Borkum GmbH
Kur- und Touristikservice
T 04922 933 0, F 04922 933 400
info@borkum.de

Vormgeving: BurkanaMedia, www.burkana.de

ADEM VRIJHEID

Actuele en nog 

meer informatie vindt 

u op internet onder:

WWW.BORKUM.DE/NL

 HET NATIONAAL PARK-LICHTSCHIP „BORKUMRIFF“ 
Het lichtschip BORKUMRIFF was het laatste, nog in dienst 
zijnde, lichtschip van Duitsland. Het ligt nu in de haven van 
Borkum voor anker als erkend technisch cultuurmonument. 
Het nationaal park-lichtschip dient nu als informatiecentrum.

 DE GROENE STEE 
Dit eilandbos is ooit door 
leraren en leerlingen van Bor-
kum aangelegd en is nu een 
ontspanningsgebied voor na-
tuurliefhebbers. U kunt hier 
naar hartenlust wandelen en 
fietsen.
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1  De oude vuurtoren (Kirchstraße)

 2  De nieuwe vuurtoren (Strandstraße)

 3  De kleine vuurtoren (Süderstraße)

4  De grote kaap (Boeddinghausstraße)  
      en kleine kaap (Am Westkaap)

5  Het eilandmuseum Dykhus  
     (op Upholmstraße) 

 6  De watertoren (Geert-Bakker-Straße)

 7  Het muziekpaviljoen  
     (Bürgermeister-Kieviet-Promenade)

 8  Omheining van walviskaken  
     (Wilhelm-Bakker-Straße)

 9  Uitzichtpunt bij de Steerenk-Klippduinen 
     (Ende Seedeich)

10  Speeleiland „Spielinsel“ (Goethestraße)

11  Het cultureel centrum „Kulturinsel“  
     (Goethestraße)

12  Prachtige stranden
13  Wellnesscenter het „Gezeitenland“  
      (Goethestraße)

14  Het klimpark (Goethestraße)

15  Het Noordzee-aquarium (Von-Frese-Straße)

16  De Waddenzee: UNESCO-werelderfgoed
17  Het nationaal park-lichtschip  
      „BORKUMRIFF“ (Am Neuen Hafen)  

18  De Groene Stee (Greune-Stee-Weg)

VAKANTIE KAN ZO MOOI ZIJN!


