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Waddenzee
Werelderfgoed
Het Nederlandse Waddengebied is uniek. Het is rijk; de
biomassa per kubieke meter is vergelijkbaar met die van
de bodem van tropisch regenwoud. Het Waddengebied is
op wereldschaal een groot natuurgebied en herbergt een
natuurlijk Werelderfgoed dat zijn weerga niet kent: de
Waddenzee. Weer, wind en water creëren de mooiste wilde
natuur: slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten,
waar allerlei bijzondere dieren en planten leven.

De natuur laat zich hier
zien aan de bezoeker
die de tijd neemt en
zorgvuldig kijkt.
Ontdekken, ervaren en
onderzoeken worden
beloond.

is onmiskenbaar verbonden met uitwaaien, het eilandgevoel, wadlopen en droogvaltochten. Het spotten van
zeldzame vogels met behulp van apps en zoekkaarten en
zeehonden zien in het wild of bij de opvang in Ecomare
op Texel en in Pieterburen.
De Wadden zijn onmiskenbaar verbonden met uitwaaien,
eilandgevoel, wadlopen en droogvaltochten, maar ook
het spotten van zeldzame vogels met behulp van apps
en zoekkaarten, en zeehonden zien in het wild of bij de
opvang in Ecomare op Texel en Pieterburen. En er is meer.

Het gebied is altijd in beweging door de voortdurende

boven het Nationaal Park Lauwersmeer en de Boschplaat

interactie tussen water en land. Letterlijk tweemaal per
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derlander is daarom geen Nederlander als hij in zijn leven

nationale trek. Vriend en vijand in één: het water geeft

geen wadlooptocht heeft ondernomen, de ultieme
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duurzame ervaring.

tussen mens en water en de ontstaansgeschiedenis van

Kortom het Waddengebied is van ons allemaal. We moe-

het land. Terpen en wierden vormen samen met eeuwen-

ten er trost op zijn en het koesteren. Het biedt bezoekers

oude dijken een indrukwekkend cultuurlandschap.

een onvergetelijke ervaring. Het is niet voor niets,

Bewoond en bewerkt door eigenzinnige en inventieve

samen met het Deense en Duitse deel van de Waddenzee,

bewoners. Ze maken op ondernemende, maar ook

UNESCO Werelderfgoed.

zorgvuldige manier gebruik van de dynamiek van de
natuur, leidend tot onder andere de herontwikkeling van
de Afsluitdijk, de Vismigratierivier, Holwerd aan Zee en
prachtige initiatieven zoals de festivals Into the Great
Wide Open, Kiek over Diek en Oerol. Het Waddengebied
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