
Beleef het  
Werelderfgoed  
Waddenzee in  
Sleeswijk-Holstein
Het grootste Nationaal Park binnen het 
Werelderfgoed Waddenzee – met eindeloze  
stranden, verschillende eilanden, unieke ‘Halligen’  
en een gevarieerde kustlijn met een rijke fauna en 
flora – zover het oog reikt.

Dag 1 
Dithmarschen
Langs de kust van Dithmarschen, ten noorden van het 
Elbe-estuarium, vindt u vruchtbare akkers en 
weilanden en uitgestrekte polders achter groene 
dijken en kwelders.

De kwelders voor de zeedijk trekken grote groepen 
steltlopers, ganzen en eenden. De Europese zeearend 
is hier af en toe te spotten, maar de meeste tijd van 
het jaar is hij vooral te zien in het poldergebied 
Dithmarscher Speicherkoog.

Bezoek het NABU-Nationaal Park-bezoekerscentrum 
Wattwurm: de architectuur doet denken aan een 
wadpier, of ‘Wattwurm’ in het Duits. Het centrum ligt 
in het midden van de Speicherkoog, waar ook wilde 
pony’s en talloze vogels te vinden zijn. In de 
interactieve tentoonstelling komt u alles te weten 
over de natuur en de geschiedenis van dit gebied.

In de Waddenzee leven veel verschillende diersoorten 
– in de lucht, op de grond en onder water. Een 
Nationaal Park gids kan u de ‘Small, Big en Flying Five’ 
van de Waddenzee in hun natuurlijke habitat tonen. In 
het ‘Seehundstation Friedrichskoog’ kunt u oog in 
oog komen te staan met gewone en grijze zeehonden. 
Het zeehondencentrum biedt veel informatie over 
zeezoogdieren in de Waddenzee, over wat hun 
bedreigt en de maatregelen om hen te beschermen.

Dag 2 
St. Peter-Ording en Eiderstedt
De uitgestrekte zandbanken van St. Peter-Ording en 
Westerhever liggen op het uiteinde van het 
schiereiland Eiderstedt. Ze veranderen bij elk getij van 
vorm, een bieden volop gelegenheid om de dynamiek 
van de Waddenzee te beleven. Wandelend langs 
stranden, duinen en kwelders kunt u zien hoe de zee 
constant in beweging is. Jonge duinen kunnen op één 
dag tot één meter hoog worden!

Een bezoek aan het belangrijkste bezoekerscentrum 
van het Nationaal Park, het ‘Multimar Wattforum’ in 
Tönning, is meer dan de moeite waard - niet alleen op 
een regenachtige dag. De Waddenzee, het 
Werelderfgoed en de walvissen zijn de belangrijkste 
thema’s van de interactieve tentoonstelling waar 
tientallen fascinerende aquaria deel van uitmaken.

De groene graslanden van het schiereiland Eiderstedt 
hebben veel schilders aangetrokken en geïnspireerd. 
Open ateliers en kleine galeries zijn over het hele 
gebied verspreid. Langs de hele Waddenkust van 
Sleeswijk-Holstein vindt u traditionele Friese huizen 
met rieten dak, historische havens en pittoreske 
vuurtorens, waarvan die van Westerhever de drukst 
bezochte is.

Dag 3 
Nordfriesland en de baai van Husum
Ontmoet de dieren van de Waddenzee in hun 
natuurlijke leefomgeving!

Georganiseerde rondvaarten met sleepnetvissen of 
zeehondentochten brengen u naar de zandbanken 
waar gewone zeehonden vaak in grote groepen 
rusten. De boottochten met Nationaal Park-partner 
rederijen starten bijvoorbeeld vanuit de havens van 
Dagebüll, Schlüttsiel en Strucklahnungshörn.

Een van de meest populaire en klassieke 
buitenactiviteiten in de Waddenzee van Sleeswijk-
Holstein is het wadlopen. Ga bij eb met een Nationaal 
Park gids op wadexcursie en wandel op de zeebodem, 
met blote voeten in de zachte modder – het zou zomaar 
goed kunnen zijn voor uw humeur en uw gezondheid!

Dag 4 
Halligen
Breng een bezoek aan deze unieke eilandjes, ze zijn 
alleen aan de waddenkust van Sleeswijk-Holstein  
te vinden.

Het zijn kleine stukjes land te midden van de woelige 
zee, voortdurend in gevecht met de elementen. De 
uitgebreide kwelders van de Halligen bieden ideale 
broed- en rustplaatsen voor talloze steltlopers en 
watervogels.

Neem deel aan een ‘Hallig-Törn’, een boottocht naar 
de bewoonde Halligen, of verken de buitenposten van 
het Nationaal Park, de kleine Halligen Süderoog en 
Südfall. Dit kan met een begeleide wadlooptocht vanaf 
Pellworm of Nordstrand.

Als u wilt zien hoe een nieuw eiland ontstaat, boek dan 
de heel bijzondere wadlooptocht vanaf Hallig Hooge 
naar de uitgestrekte zandplaat ‘Japsand’.

Dag 5+6 
Eilanden
Brede stranden, schilderachtige duinen, kleurrijke 
kliffen en groene weilanden – de eilanden Sylt, Amrum, 
Föhr en Pellworm bieden elk een eigen karakteristieke 
mix van verschillende fascinerende landschappen. 
Welk eiland u ook gaat bezoeken, u zult hier steevast 
een dynamische natuur, een gevarieerd ecosysteem 
en een levendige lokale cultuur aantreffen. 

Verken het ‘Kniepsand’ op Amrum: 12 km strand  
met ongelooflijk fijn wit zand. Op Amrum kunt u ook 
via uitgestippelde paden met informatieborden door 
de duinen wandelen; de routes beginnen in Norddorf  
en Wittdün.

Breng een bezoek aan Sylt. De Hörnum Odde en het 
Rode Klif van Kampen zijn bekend vanwege hun grote 
geologische dynamiek. Hier kunt u letterlijk zien hoe 
de kust nog steeds van contour verandert.

Het bezoekerscentrum ‘Erlebniszentrum Naturgewalten’ 
in List/Sylt laat u de diversiteit, schoonheid en 
dynamiek van de zee en de kust zien. U kunt hier de 
krachten van de natuur ervaren en meer te weten 
komen over kustbescherming in Sleeswijk-Holstein.

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

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

Vanuit List/Sylt kunt u met een veerboot naar 
Denemarken varen en daar de hele dag door brengen. 
Rømø heeft niet minder dan vijf duinketens, wat 
aangeeft dat het eiland voortdurend in westelijke 
richting aangroeit. En neem ook de tijd om 
Sønderstrand te bezoeken – met een breedte tot 3 
km is het een van de breedste stranden van 
Noord-Europa.
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