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PROWAD TOERISME NIEUWSBRIEF No. 1
In deze eerste editie van de PROWAD Toerisme Nieuwsbrief worden actuele ontwikkelingen,
evenementen en resultaten uit het project PROWAD gepresenteerd. Verder worden regionale
projecten met het onderwerp Werelderfgoed Waddenzee toegelicht. Uitwisseling wordt
gestimuleerd, door met elkaar van gedachte te wisselen en van elkaar te leren.
Strategie voor duurzaam toerisme in de Waddenzee als Werelderfgoedbestemming
De drie Waddenzee-landen hebben, zoals door UNESCO in 2009 gevraagd, een
gezamenlijke strategie met bijhorende actieplan voor duurzaam toerisme in Werelderfgoed
Waddenzee ontwikkeld. Het ontwerp (in het Duits, Deens, Nederlands en Engels) is sinds
begin juli op de PROWAD website beschikbaar (www.prowad.org).
In augustus werd tijdens twee stakeholder-workshops in Schleswig-Holstein en
Niedersachsen en tijdens een bijeenkomst van de ‘Nationalparkbeirat’ (raad van toezicht) van
Niedersachsen de strategie als mijlpaal gezien voor de grensoverschrijdende samenwerking
voor de toeristische bestemming Werelderfgoed Waddenzee. Duidelijk werd dat ook voor de
uitvoering van het strategie- en actieplan de gezamenlijke inzet van alle betrokkenen
noodzakelijk blijft.
Eind september wordt het standpunt van de ‘Nationalparkkuratorien’ (raad van toezicht) van
Dithmarschen en Nordfriesland (Schleswig-Holstein) verwacht. De resultaten van de
consultatieronden in Duitsland, Nederland (6 september) en Denemarken (11 september)
zullen op de eerstvolgende bijeenkomst van de trilaterale toerisme werkgroep in de
toerismestrategie worden verwerkt. Voor de Nederlandse versie van het strategie- en
actieplan zie http://www.prowad.org/node/54.
Aansluiting Deense Waddenzee bij Werelderfgoed in 2014 verwacht
UNESCO toetst op dit moment of Werelderfgoed Waddenzee kan worden uitgebreid met het
Deense gedeelte van de Waddenzee en onderdelen van het Nationalpark Niedersächsisches
Wattenmeer. Zoals UNESCO in 2009 heeft aangeraden, hebben de drie landen begin van dit
jaar een aanvraag voor uitbreiding van het gebied ingediend (voor in totaal 1.600 km²). In
opdracht van UNESCO zijn afgelopen week twee experts van de internationale
natuurbeschermingsorganisatie IUCN door de nieuw aan te wijzen gebieden gereisd. Doel
van deze inspectie was een uitgebreide kennismaking met deze gebieden en te controleren
of het nominatiedossier volledig is. In juni 2014, bij de jaarlijkse bijeenkomst van het
UNESCO Werelderfgoed comité in Katar, wordt het definitieve besluit over de uitbreiding van
Werelderfgoed Waddenzee verwacht.
Waddenzee in TOP 100 van bezienswaardigheden in Duitsland
De ‘Deutsche Zentrale für Tourismus’, DZT (nationale toeristische marketing organisatie)
heeft voor de tweede keer een enquête onder 15.000 buitenlandse toeristen uitgevoerd. Doel
van deze enquête: de meest populaire bezienswaardigheden in Duitsland in kaart te brengen.
Werelderfgoed Waddenzee heeft zijn positie weten te verbeteren ten opzichte van vorig jaar.
Het gebied staat nu op positie nr. 45 (vorig jaar was het de 61e plek). Deze uitslag zal bij de
update van de DTZ-App ‘Deutschlands TOP 100’ mee worden genomen. Sinds 2012 is deze
app via de App-Store en als Android-versie in het Engels en Duits beschikbaar. Ga het
meteen testen en download de app!

Zilver voor Werelderfgoed Waddenzee in Duitsland
Duitsland heeft tegenwoordig 38 UNESCO Werelderfgoederen op zijn naam staan en
daarmee een toppositie binnen Europa en een groot potentieel voor het toerisme. In een
nieuw rapport van het ‘Institut für Management und Tourismus’ (IMT), in opdracht van de
gezamenlijke toeristische marketingorganisaties van alle Duitse deelstaten (LMO), wordt
duidelijk dat de Waddenzee het op één na bekendste Werelderfgoed van Duitsland is. Alleen
de dom van Keulen is beter bekend >> meer
Werelderfgoed-Podium in Amsterdam geopend
Sinds deze zomer is er in Amsterdam het Werelderfgoed-podium, een bezoekerscentrum
over en voor de negen Nederlandse UNESCO werelderfgoederen, waaronder de
Waddenzee. Geen enkel land ter wereld kent een dergelijk bezoekerscentrum voor alle
nationale Werelderfgoederen. De officiële opening vindt op 4 september a.s. plaats. Meer
informatie: http://www.werelderfgoed.nl/podium/
“Watt für eine Klasse(n)fahrt”
De nieuwe (Duitstalige) gids voor natuurvriendelijke meerdaagse schoolreizen naar het
Waddengebied biedt achtergrondinformatie en praktische tips voor de planning vooraf.
Daarnaast zijn er handige checklists en werkbladen/opdrachtsheets die je kunt kopiëren.
Verder bevat de gids een catalogus met toeristische arrangementen naar 11 plaatsen in het
Duitse, Deense en Nederlandse Waddengebied.
Voor meer informatie en de gids als download zie: http://www.prowad.org/

In het kort
+++ De 5e editie van de ‘Zugvogeltage’ (trekvogel-dagen) in het Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer biedt meer dan 200 excursies en programmaonderdelen met
vele partnerorganisaties (www.zugvogeltage.de)
+++ Nieuw kweldercentrum in Marrum (Friesland) gaat open >> meer
+++ Rapport van de Waddenvereniging laat zien: ‘Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen’
>>> meer
+++ Werelderfgoedweken in Nederland van 1 juni t/m 15 september:
www.waddenvereniging.nl
+++ Nieuwe (Duitstalige) brochure van EUROPARC “Urlaub in der Natur” , met o.a.
arrangementen van de Nationaal Park-partners
>> meer

Aanjager Waddenzee Werelderfgoed in Nederland
Sinds vorig jaar september is Sjon de Haan actief als aanjager Waddenzee Werelderfgoed.
Zijn taak is het beter zichtbaar maken van de status door het informeren, begeleiden,
verbinden en stimuleren van verschillende partijen rondom de Waddenzee. Sjon de Haan is
bereikbaar op s.dehaan@waddenzee.nl
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