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IN HET NEDERLANDS-DUITSE GRENSGEBIED
IN HET WERELDNATUURERFGOED WADDENZEE

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma fi nancieel ondersteund 
door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

FACTSHEET

Europäische Union
Europese Unie

Ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het stimuleringsprogramma INTERREG in het 
leven geroepen. De Eems-Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Nederlands-Duitse grensregio. Het EDR-gebied omvat aan de 
Duitse zijde het noordwestelijke deel van de deelstaat Nedersaksen en aan de Nederlandse zijde de provincies Groningen, Drenthe 
en Fryslân. Momenteel wonen er ongeveer 2,8 miljoen mensen in de EDR.

DOELSTELLINGEN:

Door het project ‘Waddenagenda’ ontstaat er een nieuwe, 
op realisatie gerichte structuur van de grensoverschrijdende 
samenwerking voor de Waddenzee, die duurzaam toerisme met 
waardering voor het behoud en de bescherming van het wereld-
natuurerfgoed centraal zet. 

MAATREGELEN EN WERKPAKKETTEN:

1. Verbetering van de grensoverschrijdende bescherming van 
de Waddenzee door het versterken van de sensibiliteit en het 
enthousiasme voor het wereldnatuurerfgoed bij de doelgroepen 
lokale bevolking en bezoekers.

2. Grensoverschrijdende ontwikkeling en koppeling van  kennis 
over het wereldnatuurerfgoed Waddenzee bij de doelgroep toe-
ristische dienstverleners en andere toeristische partners.

3. Grensoverschrijdende verbetering van de integratie van 
Waddenzee en achterland via duurzame belevingsvormen. 

4. Vergroten van de kennis en betekenis van de Waddenzee 
in Nederland en Duitsland, ook buiten de Waddenzeeregio.

DE PROJECTPARTNERS

Het projectgebied strekt zich uit van de Nederlandse kust langs 
de provincies Fryslân en Groningen via Ostfriesland tot aan de 
Weser aan de Duitse zijde en omvat ook het achterland waarop 
de zee haar stempel heeft gedrukt. De volgende zes partners 
maken deel uit van het project:

•  Ostfriesland Tourismus GmbH 
•  Die Nordsee GmbH
•  Marketing Groningen
•  Provincie Fryslân
•  Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
•  Internationale Dollard Route e.V.K
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Het wereldnatuurerfgoed Waddenzee

De Waddenzee is een wereldwijd uniek landschap dat zich 
over een oppervlakte van 15.000 km2 uitstrekt langs de 
kust van Texel in Nederland tot aan Esbjerg in Denemar-
ken. Het  landschap is zo belangrijk en uniek, dat in 2009 
de Nederlands-Duitse Waddenzee en vervolgens de Deense 
Waddenzee in 2014 tot wereldnatuurerfgoed werden uitge-
roepen. Hierdoor staat het landschap op één lijn met andere 
unieke natuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld de Grand 
Canyon in de V.S. De voorwaarde voor de erkenning van de 
Waddenzee als wereldnatuurerfgoed was de bescherming en 
het beheer van het gebied. Dit is door de status als natio-
naal park sinds 1986 verzekerd.

Buitengewoon in maar liefst drie opzichten

De UNESCO geeft de status wereldnatuurerfgoed aan unie-
ke natuurfenomenen die voor de mensheid moeten wor-
den behouden en gezamenlijk voor schade moeten worden 
behoed. De Waddenzee voldoet in maar liefst drie opzichten 
aan de criteria van de UNESCO!

1. Dynamiek

Het samenspel van wind, zand en getijden vormt zandban-
ken en duinen, zorgt ervoor dat er zich kwelders ontwikke-
len en de loop van kreken verandert. Deze bijna ongestoord 
verlopende geologische processenkan men elke dag tijdens 
een wandeling opnieuw beleven.

2. Diversiteit

Het oneindige wad, bloeiende kwelders, eindeloze stranden 
en de diversiteit van de duinen zijn voor 10.000 dier-en 
plantensoorten een biotoop die alleen hier voorkomt. Beleef 
tijdens een wandeling of fi etstocht op een goed fi ets- en 
wandelwegennet de diversiteit van de typische planten- en 
dierenwereld.

3. Productiviteit

Naast de diversiteit van de soorten is ook de hoeveel-
heid ervan buitengewoon. Het wad ist bijzonder produc-
tief: miljoenen vogels die te gast zijn tijdens hun trek van 
broedgebieden naar overwinteringsgebieden vinden er een 
gedekte tafel als het vloed is geweest. Ontdek meer over de 
ecologische betekenis van de Waddenzee als draaischijf in 
de vogeltrek, bijvoorbeeld tijdens de trekvogeldagen in de 
herfst.

Beleef het wereldnatuurerfgoed Waddenzee

Ga mee op een interessante ontdekkingstocht in dit unieke 
wereldnatuurerfgoed met een gids die is gecertifi ceerd om 
rond te leiden in het nationale park en op de Wadden. Of 
neem deel aan een spannende tour door het nationale park. 
Ee aanrader is ook een bezoek aan de drie bezoekerscentra 
van het UNESCO wereldnatuurerfgoed, in Wilhelmshaven, 
Cuxhaven en op Norderney. Neem een kijkje in het Zeehon-
dencentrum in Pieterburen of bezoek de havenstad Harlin-
gen. Informatie over alle mogelijkheden vindt op:

www.nationalpark-wattenmeer.de/nds
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de
www.wadden.nl
www.friesland.nl
www.wadden.groningen.nl
www.waddenzee.nl


