
Beleef het Werelderfgoed  
Waddenzee in Nedersaksen  
en Hamburg

Stelt u zich een plek voor waar zand, zee, een zilte bries 
én cultureel erfgoed samenkomen - dát is wat u kunt 
verwachten in Nedersaksen en Neuwerk. De pittoreske 
kuststrook is tevens entree tot de Waddenzee 
Nationale Parken van Nedersaksen en Hamburg.

Dag 1 
Cuxhaven en omgeving
Voor de kust tussen de Weser en de Elbe liggen  
een aantal uitgestrekte wadplaten zoals Eversand  
en Knechtsand, waar zich diepe getijdegeulen 
doorheen banen.

De kuststroken bij Duhnen en bij het Wernerwald 
(bosgebied) bij Cuxhaven laten nog steeds zien hoe de 
regio er duizend jaar geleden uitzag. Toen waren er 
nog geen dijken en de zanderige heide met haar glaciale 
afzettingen strekte zich uit tot aan de zee. De Wurster 
Kust is de enige locatie waar deze oorspronkelijke 
overgang bewaard is gebleven. Ga op zoek naar steile 
duin-breukranden bij het Wernerwald en enkele kleine 
standplaatsen van verweerde en kreupele eiken (Krattwald 
in het Duits) bij Berensch aan de Wurster Kust.

Omdat u al in de buurt bent moet u zeker een bezoek 
brengen aan het UNESCO-Werelderfgoed Waddenzee 
bezoekerscentrum in Cuxhaven. Hier vindt u veel 
informatie over de Waddenzee als Werelderfgoed en 
het kustheidelandschap bij Cuxhaven. Bekijk de 
diverse tentoonstellingen en neem deel aan een 
wad-excursie, die gaan bijvoorbeeld naar het eiland 
Neuwerk of naar de kwelders en heidevelden.

Een bezoek aan de vuurtoren van Obereversand is ook 
een ‘must’ - deze trouwe bewaker werd op zijn vroegere 
locatie aan de riviermonding van de Weser ontmanteld 
en overgebracht naar de kust bij Dorum-Neufeld.

Dag 2 
Neuwerk en Nationaal Park Hamburg
Het Nationaal Park Waddenzee van Hamburg is de 
kleinste deelregio van het Werelderfgoed Waddenzee. 
Het bevindt zich in het estuarium van de Elbe en 
omsluit het eiland Neuwerk, waar de vlag van 
Hamburg sinds meer dan 700 jaar wappert.

Neem de avontuurlijke route met de ‘Wattwagen’. Deze 
huifkarren vertrekken vanuit Cuxhaven-Sahlenburg 
of Duhnen en brengen u gemoedelijk naar Neuwerk 
dat op 12 km afstand ligt. Een ander hoogtepunt is 
een bezoek aan het vogeleiland Scharhörn. Hier heeft 
de natuur het voor het zeggen en de enige menselijke 
bewoners zijn de vogelwachters in de zomer. Scharhörn 
kan alleen op bepaalde dagen bezocht worden, er zijn 
speciale excursies met een gids vanaf het eiland Neuwerk. 

Dag 3 
Butjadingen
Mis de kans niet en bezoek een heel uitzonderlijk habitat 
van de Waddenzee - het ‘Drijvende Veen van Sehestedt’ 
aan de oostkust van de Jadebusen. Het is het enige 
hoogveengebied in de wereld dat buitendijks ligt en drijft 
tijdens stormvloeden. Er staat ook een vogelkijkhut 
met informatie over dit natuurverschijnsel.

Breng een bezoek aan de haven van Fedderwardersiel 
en het plaatselijke Nationaal Park Huis met zijn museum. 
Hier worden speciale wandeltochten aangeboden naar 
het natuurpad ‘Langwarder Groden’, een uniek 
leefgebied tussen land en zee. De Langwarder Groden is 
een voormalige polder, maar de dijk werd doorgestoken 
en het gebied overgelaten aan de natuurlijke invloed 
van de zee.

Ga aan boord van rondvaartschip ‘Wega II’ voor een 
excursie naar het Hoheweg Wad. Deze tocht door het 
estuarium van de Weser duurt ongeveer zeven uur en 
is een heel speciale belevenis, want de Wega II is het 
enige schip in Duitsland met een vergunning om op 
het Hoheweg Wad droog te vallen. De wadplaten  
daar staan onder een strikt beschermingsregime,  
zoals u zelf kunt beleven  . Tijdens een ruim 2 uur 
durende wadlooptocht maakt u een ronde om de 
Hohewegvuurtoren uit 1858 - een avontuur dat u 
niet zo snel zult vergeten.

Dag 4 
Jadebusen (baai van de Jade)
Geniet van een heerlijk dagje uit en ontdek 
bruinvissen in hun natuurlijke omgeving.

Maart t/m mei zijn de beste maanden om deze kleine, 
dolfijnachtige zeezoogdieren aan de Nedersaksische 
kust te spotten. Het UNESCO-Werelderfgoed 
Waddenzee Centrum in Wilhelmshaven biedt tochten 
met speciale gidsen aan. De over vijf verdiepingen 
verspreide tentoonstelling in het bezoekerscentrum is 
zeker ook een bezoek waard. De tentoonstelling 
neemt u mee op een fascinerende reis door de 
Waddenzee. Een speciaal deel van de tentoonstelling 
gaat over het boeiende leefgebied van walvissen. Er 
zijn zowel skeletten van bruinvissen als van potvissen 
te bewonderen, en u leert hier in Wilhelmshaven veel 
over de zeezoogdieren die in de Waddenzee leven.

Maak een wandeling via een natuurpad door de 
kwelders van Cäciliengroden. Dit pad is ook geschikt 
voor mindervaliden en biedt een prachtige 
gelegenheid om deze unieke habitat te verkennen.

Dag 5+6 
Eilanden
De Oost-Friese eilanden liggen als een parelsnoer op 
drie tot tien kilometer afstand voor de kust van 
Nedersaksen en vormen zo een beschermende 
barrière tegen de woelige Noordzee.

De eilanden zijn allemaal verschillend, niet alleen qua 
identiteit, cultuur en tradities, maar ook qua landschap.

Wadlooptochten naar de Oost-Friese eilanden

Wadlopen van het vasteland naar de eilanden 
Norderney, Baltrum, Langeoog en Spiekeroog (of 
andersom) zorgt voor een bijzonder intense beleving 
van de Waddenzee. Als u de kans grijpt om aan zo’n 
tocht deel te nemen, zult u kennismaken met de 
schoonheid en eigenheid van het wad en zijn bewoners. 
Een geweldige manier om de natuur te beleven!

Breng een bezoek aan de oostelijke landtong van 
Spiekeroog, met 900 hectare ongerepte duinen  
en kwelders.

Dag 7 
Maak een reis over de grens
ÉÉN Waddenzee, ÉÉN Werelderfgoed

Vervolg uw ontdekkingstocht in het Werelderfgoed 
Waddenzee en breng een bezoek aan Nederland, waar 
u met eigen ogen kunt zien dat het Werelderfgoed 
Waddenzee een samenhangend ecosysteem is dat 
geen grenzen kent.

Het zuiden van de Dollard is een geweldige plek om 
vogels te observeren. Hier wordt ook duidelijk welke 
betekenis de Waddenzee op internationaal vlak voor 
trekvogels heeft. Tijdens de vogeltrek in de lente en 
de herfst is de vogelkijkhut ‘Kiekkaaste’ een prachtige 
locatie om ganzen te spotten.

Nieuwe Statenzijl is een goede plek voor fietsers en 
wandelaars om de grens over te steken en het 
Nederlandse deel van de Dollard te verkennen.
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