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Mehr Verklaarn to dat Besünnere van den Jadebusen an‘t UNESCO Weltnaturerbe
Wattenmeer un to de Richt van de Tour mit gpx-Tracks gifft dat hier:
www.jadebusenroute.de

www.jadebusenroute.de

Dat Projekt „Radtour üm den Jadebusen ümto“ is mögelk wurrn dör dat Warken van
de Lokalen Aktionsgruppen „Nordseemarschen“ un „Wesermarsch in Bewegung“ ünner
dat Regeer van de Ünnere Natuurschutzbehörde Wersermarsch in Tosamenwarken mit
de Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung Neddersassen Wattenmeer un
ü.a. mit Stütt, wat dat Geld angeiht, van de EU dör dat Leader-Förderprogramm, de
Landkreisen Freesland un Wersermarsch un de Neddersassen Wattenmeerstiftung.
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Disse Infoflyer gifft et uk up Engelsch un Hochdüütsch.

Radtour rundümto
üm‘n Jadebusen

Radtour rundümto üm‘n Jadebusen
De Jadebusen is een van de letzt apen Buchten an de
Wattenküst van de Noordsee. De Jadebusen is van dat Up
un Af van Ebb un Floot togangenkomen. De wunnerborn
Naturschauspeeln un de Natuurschatt van dat UNESCOWELTNATURERBE un uk de techn‘sch Besünnerheid,
de de Minschen siet veele Jahrhunnerten dat Leeven un
dat Arbeiden hier an de Küst mögelk maakt hefft, laat sik
allerbest up een macklich Radtour beleven.
Jümmers so dicht as mögelk an‘n Diek langs van den Nationalpark Neddersassen Wattenmeer, döör de Landkreisen
Wersermarsch, Freesland un de Stadt Wilhelmshaven,
löppt de Tour 55 Kilometer um den Jadebusen ümto.
Ünnerwegens gifft dat Städen to‘n Utrauhn un wat to‘n
Kieken, dat is to‘n Deel eenmaalig. Dor kann de Besöker
al dat finnen, wat hier in disse Landskupp besünners is.
Wiespahls up de Geschicht van us Eer, verscheeden
Deerter un Planten, de raar wurrn sünd, een Riekdoom
an Geschicht över Landskupp un Kultuur, Seeteeken un

Boowarken, de mit de Schipperee to doon hefft, Slick- un
Sandwatt, Dieken und Havenstäden, Wiespahls doröver, wo
Minschen in fröher Tieden hier leevt un wo de Minschen
neet Land wunnen hefft – de Jadebusen wiest us een Bült
över Besünnerheiden in een Küstengegend, de van Minschen
maakt is orrer de uk ut de Natuur kaamt, de güstern un uk
vandag dör dat Mitnanner van Natuur un dat Tosamenleven
van Minschen un dat Wirtschaften print is: De Region üm‘n
Jadebusen!

Ümweltwallkieker & Drifftdischen
To heller nee Kiekrichten kaamt de Besökers mit fief Ümweltwallkiekers (Periskop as de Hochdüütschen seggt), de
den Kiekut up de Geschicht van de Landskupp up de anner
Kannt wiest: Van Eckwarderhöörn, Moordiek (Sehestedt),
Vareler Haven, Dangast un Cäciliengroden kriggt man de
bedüdendst Seeteken an Land un an‘t Över van‘n Jadebusen
över de wieden Watt- un Waterflagen van disse Buucht up
Sicht. All dat, wat de Besöker annertieds bi een Rundümto-

Panorama-Blick nienich süht, ward döör de Kiekgatten van
de Wallkieker eerst heller good sichtbaar.
Tweemaal an‘n Dag flütt dat Water van den Jadebusen,
de 190 km² groot is, in de Noordsee un wedder torüch.
Up disse Aard un Wies werd de Prieln un de Rippeln up
dat Watt in disse Bucht jümmer wedder nee torechtmaakt.
Disse imponeerlik Warken van de Kraft van‘t Water in
de Natuur is een Kennteken dorvör, dat de UNESCO
dat Wattenmeer as dat wat de Minschen van de Natuur
arvt hefft, Weltnaturerbe as de Hochdüütschen seggt,
utwiest hett.
Wer sülvens eenmaal naspöörn wull, wo dat Water in‘t Watt
strömt un welke Kuraasch dat Water hett, de kann dat in
Eckwarderhöörn an‘n Driftdisch utprobeern. Mit de eegen
Muskels kann man dat Dischmodell van‘n Jadebusen, wat
mit Water fullmaakt is, to‘n Swingen kriegen: Wat passeert
woll, wenn dat Water in disse groode Bucht jümmer dichter
bi den engen Utgang kummt?

