
Beleef het  
Werelderfgoed  
Waddenzee in  
Nederland
Of u nu een bezoek brengt aan de uitgestrekte 
zandstranden in de Kop van Noord-Holland, de 
bezienswaardigheden en het natuurschoon van Friesland 
bewondert, of op ontdekkingstocht gaat langs de 
Groninger Waddenkust, u bent altijd in de buurt van 
spectaculaire natuur.

Dag 1 
Kop van Noord-Holland
Slechts 45 minuten reizen van Amsterdam naar het 
Werelderfgoed Waddenzee!

Ontdek het minst bekende, maar toch het meest 
toegankelijke ‘Waddeneiland’: Wieringen. Ondanks het 
feit dat Wieringen nu aan Noord-Holland en Friesland 
vastzit, staat het voormalige eiland bekend om zijn 
geologie, archeologie, natuur en cultuur. Kijk ook uit naar 
rotganzen, in de winter zijn ze hier in grote aantallen 
aanwezig. De dijk bij Den Helder en rond de sluizen 
van Den Oever zijn goede plekken voor het spotten 
van bruinvissen. Dit kleinste lid van de walvisfamilie 
kan vanaf hier vaak met het blote oog gespot worden.

Vanaf de vogelkijkhut op het einde van de dijk kunt u 
veel vogels zien, het meest opvallend is een kolonie 
lepelaars. Vanaf de haven van Den Oever kunt u aan 
een van de begeleide boottochten deelnemen.

Dag 2-4 
Eilanden
Bezoek de Nederlandse Waddeneilanden en word één 
met eb en vloed, zand en water. Er zijn vijf van deze 
‘juwelen’ in het noorden van Nederland en ze zijn 
allemaal een bezoek waard. Schiermonnikoog, Ameland, 
Terschelling, Vlieland en Texel verschillen in veel 
opzichten van elkaar, maar ze hebben allemaal mooie 
stranden, en de Waddenzee voor de deur die vol is 
met wonderen.

Schiermonnikoog is voor het grootste deel Nationaal 
Park. Hier kunt u beleven hoe een eiland zich ontwikkelt 
wanneer de natuur haar gang gaat. Elke keer dat u de 
duinen bezoekt zijn ze al weer veranderd.

Ameland kunt u het beste per fiets verkennen. Fiets 
van west naar oost langs de Waddenzeedijk naar 
natuurgebied ‘Het Oerd’ waar veel reeën en zeldzame 
planten te vinden zijn.

Natuurgebied De Boschplaat, aan de oostkant van 
Terschelling, wordt periodiek volledig overstroomd 
door de Noordzee, waardoor een uniek landschap 
ontstaat. Geniet hier ook van de duisternis in het 
eerste Nederlandse Dark Sky park.

Vlieland is het kleinste bewoonde Waddeneiland van 
Nederland. Het is het enige eiland waar de duinen 
direct aan de Waddenzee grenzen, zonder een polder 
ertussen. Vanaf de veerboot naar/van Vlieland kunnen 
soms grote aantallen rustende of zwemmende 
zeehonden gespot worden.

Texel is het grootste Nederlandse Waddeneiland en is 
vooral bekend als vogeleiland. De natuur van Texel 
heeft echter veel meer te bieden. Ongeveer een 
derde van de oppervlakte van het eiland is beschermd 
natuurgebied. Maar buiten deze gebieden zijn er 
eveneens veel bijzondere planten en dieren te vinden.

Dag 5 
Friesland
Er zijn talloze manieren om de wondere wereld van de 
Nederlandse Waddenzee te verkennen: wandelend met 
een verrekijker in de hand, op de fiets of vanaf het water.

U kunt een fascinerende lezing over de regio 
bijwonen, of een bezoek brengen aan een van de vele 
tentoonstellingen die u een kijkje ‘achter de schermen’ 
van dit natuurlijke Werelderfgoed geven. Wadlopen is 
een must als u de Waddenzee wilt beleven, u kunt zelfs 
een begeleide overtocht naar een van de eilanden boeken.

Neem deel aan een van de vele natuurexcursies om de 
enorme rijkdom aan planten en dieren te leren kennen 
en beleef de ongeremde kracht van de elementen. Deze 
excursies worden het hele jaar door bijna dagelijks 
aangeboden en soms zelfs ‘s nachts.

Het hele landschap in het noorden van Friesland 
ontstond door de voortdurende strijd tegen de zee. 
Bewijzen van deze strijd zijn overal te vinden. Bekijk de 
oude dijken in de polders van Het Bildt of bezoek de 
hoogste terp van Nederland in Hegebeintum.

Dag 6 
Lauwersmeergebied en Groningen
Het Lauwersmeergebied ligt waar de rivieren Lauwers, 
Hunze en Ee ooit de Lauwerszee binnenstroomden.

De getijdenstroom van de Waddenzee had hier 
nagenoeg vrij spel. In verband met de kustveiligheid 
werd de Lauwerszee in 1968 afgesloten. Binnendijks 
ontstond een prachtig natuurgebied en tegenwoordig 
is het een Nationaal Park met een heel divers 
landschap en een enorme rijkdom aan vogels.

Bij Noordpolderzijl kunt u een bezoek brengen aan een 
van de weinige havens aan de Nederlandse Waddenzee 
die nog door de getijden worden beïnvloed – de 
perfecte plek om de dynamiek van het tij te beleven.

Breng een bezoek aan de Punt van Reide in het uiterste 
noordoosten van Groningen. Vlak bij de kust is een 
belangrijke rustplaats voor zeehonden, hier kunnen 
tot 300 dieren tegelijkertijd gespot worden. Dankzij 
een zeehondenkijkwand kunt u de zeehonden bekijken 
zonder ze te storen.

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

Vervolg uw ontdekkingstocht in het Werelderfgoed 
Waddenzee en breng een bezoek aan Duitsland. Op 
die manier kunt u zelf zien dat het Werelderfgoed 
Waddenzee een samenhangend ecosysteem is dat 
geen grenzen kent.

Verken de Dollard en bezoek de vogelkijkhut 
‘Kiekkaaste’ bij Nieuwe Statenzijl direct aan de 
Nederlands-Duitse grens. Nieuwe Statenzijl is een 
zeer interessante plaats, waar fietsers en wandelaars 
de grens over kunnen steken naar het Duitse deel  
van de Dollard. In de zomermaanden is er een 
veerverbinding, speciaal voor voetgangers en fietsers, 
van Delfzijl naar Ditzum en Emden in Duitsland.
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