
 52 | GEMEENTE ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN 52 | ALGEMEEN ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN 52 | FERWERDERADIEL ONDERNEMEND NOORDOOST FRYSLÂN

Germ Visbeek, eigenaar van de Seedykster Toer in Marrum kent 

het Waddengebied op zijn duimpje en kan er uren over vertellen. 

En dat doet hij ook. Hij is de enige die met zijn trekker met kar 

rondritten mag maken over het uitgestrekte werelderfgoed 

achter de dijk. “Ik ben hier geboren en getogen. Opgegroeid 

als melkveehouder, ik ging toen helemaal voor het fokken van 

melkkoeien. We hadden meerdere jaren kwaliteitsmelk, dat was 

een prijs die je kon winnen. Alle boeren hadden destijds de koeien 

aan de overkant van de dijk staan, Friesland buitendijks aan de 

kant van de Waddenzee. Maar toen tussen 1989 en 1992 de dijk 

verhoogd werd, was dat een groot obstakel. En toen in 1998 It 

Fryske Gea het waddengebied achter de dijk kocht, moesten we 

verder kijken. Ik was toen al vijftig en heb besloten het toerisme en 

de horeca in te gaan.”

Wat spreekt Visbeek zo aan aan het Waddengebied? “De 

uitgestrektheid van het gebied is prachtig. Het Werelderfgoed 

is 14.700 vierkante kilometer groot en loopt van Den Helder tot 

Esbjerg (Denemarken). Er komen zo'n tien- tot twaalf miljoen 

vogels voor, waarvan veel uitheems, zoals de Rosse Grutto, die 

soms wel met twintig tot veertigduizend tegelijk hier zitten. 

Daarnaast spreken de planten mij aan. In september is het gebied 

prachtig met de paarsblauwe bloemen van de Zeeaster, Melkkruid 

en het Schorrekruid. Ik ben elke dag op vakantie.” 

“Heel veel mensen noemen het gebied achter de dijk Het 

'Noorderleeg', maar dat is in feite maar een klein stukje, zo'n 800-

900 hectare. Eén van de aandeelhouders van het Noorderleeg 

woonde in Den Haag. Die heeft mij een handgeschreven schrift 

gestuurd met foto's erin. Ik mocht het gebruiken, maar geen kopie 

van maken. Ik moest het dus zelf kennen om te kunnen vertellen. 

Ik heb de leuke dingen eruit gehaald voor mijn toer. En dan doe 

je in de loop der jaren veel meer kennis op. Zoals over de Tweede 

Wereldoorlog, de planten en alle bijzondere vogelsoorten.” 

Waddengoud

En omdat Visbeek zoveel weet over het Waddengebied en er 

zo gepassioneerd over kan vertellen, heeft hij begin oktober het 

predicaat Waddengoud ontvangen. “Germ Visbeek doet heel veel 

met het buitendijkse Noord-Friesland en weet er heel veel over 

te vertellen,” verklaart Henk Pilat, directielid van Waddengoud en 

toekenner van het predicaat.

Maar wat houdt deze prijs nu eigenlijk in? Pilat legt het uit: 

“Mensen of bedrijven die dit predicaat willen veroveren, zullen 

veel Waddenbeleving moeten uitstralen, aan duurzaamheid 

moeten doen, kwaliteit moeten bieden en met streekproducten 

werken. Waddengoud als onafhankelijke partij geeft het bedrijf 

een erkenning, een stukje onderscheidende waarde, wat je bij 

de marketing van je bedrijf kunt benutten. Het biedt soms ook 

toegang tot nieuwe markten. Inmiddels zijn er zo'n 250 bedrijven 
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“De Duitsers gebruikten het land van de boer van het Noorderleeg. Dat ging om tachtig hectare 
grond, dat gebruikten de Duitsers als vliegbasis en oefenterrein. Ze hadden een bunker gebouwd 
aan het begin van de oorlog. Die werd gebruikt als observatiepost. Er lagen twee grote houten 
scheepswrakken en daar moesten de vliegers vanaf zee op schieten. 16 juli 1943 was er een vlieger 
die net zijn munitie had afgeworpen en even omkeek hoe hij het gedaan had. Hij maakte een 
stuurfout, stortte neer en boorde een gat in de grond van twaalf meter diep. Dat gat hebben ze toen 
dichtgegooid met zand. Het wrak met de vlieger wilden ze niet opgraven omdat de boer zijn land 
dan werd vernield. Er is besloten het toestel niet meer op te graven. Daarom is er een plakkaat op de 
bunker geplaatst ter herinnering aan het neergestorte vliegtuig.”
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die het predicaat dragen. Wij stimuleren de samenwerking tussen 

die bedrijven. Zoals dat een restaurant Waddengoud producten 

uit de streek op de kaart moet hebben om Waddengoud te 

kunnen winnen.”

Die Waddenbeleving komt overigens niet alleen door de toer 

die Visbeek organiseert. Hij heeft de oude silo op zijn terrein 

omgebouwd tot uitkijktoren van zo'n dertig meter hoog. “Vroeger 

werd hij gebruikt om voordroogkuil op te slaan, en dan klommen 

we er al eens bovenop en zeiden we: wat een prachtig uitzicht. 

Er kwamen vaak mensen langs om er even een kijkje bovenop 

te nemen. Je kunt Ameland zien, met de vuurtoren bij Hollum. 

Als het helder is kun je ook nog Terschelling zien. Aan de andere 

kant kun je prachtig het terpenlandschap en het Bildt zien,” vertelt 

Visbeek vol passie. “Toen zei ik altijd al: als we ooit iets anders gaan 

doen, dan maak ik er een uitkijktoren van. En dat heb ik gedaan.”

Visbeek is een echte streber. Aan de muur van de kantine hangen 

diverse oorkondes en in de grote zaal, de voormalige stal, staat 

een prijzenkast. “In 2006 hebben we heel veel publiciteit gekregen 

van de paarden redding. We hebben er nog steeds veel vraag 

naar. Er gaat nog geen dag voorbij dat we het er niet over hebben. 

De welbekende foto van de redding, waarmee fotograaf Laurens 

Aaij de Zilveren Camera won, siert de bar van de kantine.  

“Dat witte paard op de foto moest ik hebben. Ik was de zestiende 

in de rij, maar ze staat hier wel in de stal. Inmiddels is ze 26.  

Nu, tien jaar later, nemen mensen van over de hele wereld nog 

contact met mij op omdat ze graag met haar op de foto willen. 

Maar na tien jaar probeer je eens wat nieuws. Als je hier zit, moet 

je je best doen om de mensen hier te krijgen. Bezoekers komen uit 

alle windstreken.”

Toekomstplannen

Dat Visbeek van alle markten thuis is, blijkt uit zijn 

toekomstplannen. “We hebben hier ook een juttersmuseum van 

Leendert Ferwerda uit Sint Anna parochie. Alles wat de jutter hier 

gevonden heeft, wordt tentoongesteld in het museum.  

We hebben veel flessenpost en een wrakkenregister. Daar willen 

ook veel mensen even een kijkje nemen. In de voormalige 

melkstal is het Slikmuseum. Hier kan men gereedschap en slik 

sleeën bekijken. Zo kunnen ze bekijken hoe het land achter de 

dijk aangewonnen is uit de zee. We zijn nu bezig ons museum 

uit te breiden met vliegtuigonderdelen die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog buitendijks zijn neergestort. Daarnaast gaan de bezig 

met informatie over de bedijking en problematiek van de vorige 

eeuw.” Het nieuwe museum is vanaf voorjaar 2017 te bezoeken.
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