WERELDERFGOED WADDENZEE
BELEEF HET OP AMELAND
Waar kan ik het zien?
DE ONGEREPTE NATUUR
Ameland heeft veel soorten natuurgebieden: heidevelden, duinen,
binnenduinen, kwelders, strand vlaktes, moerassige gebieden, bos, weide
vogelreservaten en eendenkooien. Vier dorpen, alle met een beschermd
dorpsgezicht, 26 kilometer strand, twee internationaal bekende
natuurgebieden, vijfhonderd plantensoorten, duizenden vogels, polders
en kwelders, bos en duin, moeras en heide, negentig kilometer fietspad en
tientallen wandelroutes die door de afwisselende eilandnatuur voeren: dát
is Ameland. Een fiets of een paar goede wandelschoenen, meer heb je niet
nodig om de enorme afwisseling van dit mooie, natuurrijke Waddeneiland
te ontdekken.
Lange duinen is het uitgestrekte moeras- en duingebied tussen Hollum en
Ballum. Het is het gebied op Ameland waar bijzondere vogelsoorten als de
blauwborst, baardmannetje, bruine kiekendief en de roerdomp nog broeden.
De stuifdijk, aangelegd in 1959, veranderde de droge duinen in een moeras.
Het heeft een oppervlakte van 294 hectare en wordt doorsneden door een
fietspad. De Lange duinen is erg belangrijk voor flora en fauna.

DE BESCHERMING VAN HET GEBIED
De twee grootste natuur beheerders van de natuurgebieden op Ameland
zijn Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Staatsbosbeheer beheert ongeveer
1.000 hectare o.a. de Roosduinen bij Ballum, waar Schotse Soay-schapen
grazen, de bossen en een stukje kwelder de ‘Feugelpôlle’ aan de zuidwest
kant Hollum, een eersterangs plekje waar indrukwekkende hoeveelheden
meeuwen en sterns zijn te zien. It Fryske Gea beheert de oostpunt van
Ameland. Met een omvang van 1.100 hectare zijn het vogelrijke Oerd, het
kweldergebied de Hon en de Kooioerdstuifdijk van internationale betekenis.
`t Oerd is met het hoogste duin, de zeldzame planten, paddenstoelen en
ontelbaar veel vogels en vlinders een bezoek meer dan waard.

DE DYNAMIEK
De oostpunt van Ameland is zeer dynamisch. Wind en water hebben hier
vrij spel. Het gebied ‘de Hon’ is nog voortdurend aan verandering onderhevig,
nieuwe duinen worden door de wind gevormd en weer afgeslagen door de
zee en de kwelder verandert continu. De velduil broedt er en het talrijke
lamsoor bloeit aan het eind van de zomer en zet grote delen van het gebied
in een paarse gloed.

DE SOORTENRIJKDOM
Het zoute en zoete water op Ameland zorgt voor een ongekende
rijkdom aan planten. Van de veertienhonderd plantensoorten in Nederland,
komen er zo’n vijfhonderd op Ameland voor. ’s Zomers is het genieten van
de gele teunisbloem en de blauwe zeedistel. En van bloeiende orchideeën en
parnassia in de natte duinvalleien. In de binnenduinen groeit de duindoorn
met in de herfst fel oranje bessen, waarvan heerlijke siroop kan worden
gemaakt. Op Ameland is ook goed te zien dat de Wadden één van de meest
vogelrijke gebieden van West-Europa is. Er broeden zo’n zestig vogelsoorten,
van zilvermeeuw tot holenduif en van kiekendief tot graspieper.

DE VOEDSELRIJKDOM
De Waddenzee is een heus ‘tankstation’ voor vogels. Bij de Ballumerbocht
of de Buresteiger gaan vogels bij laag water op zoek naar voedsel op de
drooggevallen platen. Veel vogels en watervogels zijn ook goed te zien
vanuit de vogelkijkhut aan het Rietpad tussen Ballum en Hollum. En in de
winter is de polder een waar eldorado voor duizenden ganzen. Ook bij de
Noordkeeg, een prachtig gebied direct na het Kwekerijbos in Nes richting
Ballum, zijn op en rond de plas het hele jaar door veel vogels waar te nemen.
Bijzonder is de kwelder de ‘Feugelpôlle’, een hoogwatervluchtplaats voor
duizenden wadvogels. In het voorjaar en de zomer is dit het broedgebied
voor kokmeeuwen, sterns en visdieven. Hier broedt de op één na grootste
kolonie grote sterns van West Europa. De ‘Feugelpôlle’ is te vinden aan
de wadkant tussen Hollum en Ballum en een mooie belevenis vanaf het
fietspad langs de dijk.

Wie kan mij het laten zien?
NATUURCENTRUM AMELAND

AUTHENTIEK GENIETEN

De Amelander natuur laat zich nergens beter verklaren dan in het
moderne Natuurcentrum. Er is ook een schitterend Noordzee aquarium,
waarin de haaien, stekelroggen samen met zeebaarsen en andere vissen aan
je neus voorbij zwemmen. Het rondomuitzicht hoog in de toren is werelds!
In het Natuurcentrum kun je ook inschrijven voor een excursies naar wad,
strand, bos en duin.

Wil je zeilen en genieten van de rust op het Wad? Maak dan een tocht
met de Willem Jacob, een bijzondere klipper, gebouwd in 1889. Bovendeks is
het authentieke schip gericht op geheel sportief zeilen.

NATUUREXCURSIES
Door de St. Amelander Musea wordt in samenwerking met
Staatsbosbeheer en It Fryske Gea diverse excursies georganiseerd. Denk
hierbij aan wadexcursies, natuurexcursies, korren op het strand, etc. Kaartjes
hiervoor zijn verkrijgbaar bij VVV Ameland of musea. Een overzicht van alle
excursies is gratis af te halen bij VVV Ameland in Nes of Hollum. Uiteraard
staat alle informatie ook op de site van VVV Ameland.

Zeehonden zien
Een rondvaart naar de zeehonden is een bijzondere belevenis, want van
alle wadbewoners zijn de zeehonden de leukste! Bij laag water liggen ze
heerlijk uit rusten of te spelen op de drooggevallen zandbanken. Ze kennen
de rondvaartboten, weten dat ze er niets van te duchten hebben en laten
daardoor zich goed benaderen, mits je rustig blijft. Ideaal voor foto’s!
Meestal is er ruim voldoende tijd om ook nog rond te varen in dit unieke
gebied, of bij laag water even van boord te gaan en een uitstapje te maken
op de Schelpenbank. Laat je dan ook eens informeren over het kleine leven
in het wadzand. De tochten maak je met De Zeehond, De Robbenboot of De
Riet. Zie voor data en tijden de site van VVV Ameland.

UITZICHTPUNTEN
Ameland biedt een aantal uitzichtpunten:
De vuurtoren in Hollum
Natuurcentrum Nes (toren)
De Oerdblinkert (hoogste duin van Ameland – 24 m)

INFORMATIE
VVV Ameland - www.vvvameland.nl
Gemeente Ameland - www.ameland.nl
Staatsbosbeheer - www.staatsbosbeheer.nl/ameland
It Fryske Gea - www.itfryskegea.nl
Amelander Musea - www.amelandermusea.nl

VERVOER
Veerboot en watertaxi: Wagenborg Passagiersdiensten BV –
www.wpd.nl
Openbaar vervoer: www.arriva.nl/waddeneilanden/ameland/
Taxi: www.cosi-tax.nl en www.taxiameland.nl

VISSEN OP DE WADDENZEE
Hoe heerlijk is het om te genieten van de frisse lucht op zee en
ondertussen te proberen een visje te vangen. Is het voor de één een sportieve
visdag, voor de ander is het juist een gezellig dagje uit. De Waddenzee biedt
tal van mogelijkheden om te vissen.

BENIEUWD NAAR DE VASTE WAL:
Neem dan een kijkje in het Lauwersmeer gebied en geniet van de
prachtige natuur. Voor meer informatie: www.np-lauwersmeer.nl
www.waddenland.groningen.nl
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WAT IS ER ZO BIJZONDER, UNIVERSEEL
EN WAARDEVOL AAN DE WADDENZEE?

Onze Waddenzee is een natuur-Werelderfgoed!

DE NOG VRIJWEL INTACTE NATUUR

HET ENORME VOEDSELAANBOD

De Waddenzee is het grootste wildernisgebied in het dichtbevolkte
Midden-Europa. De natuur is grotendeels onbedorven zodat je vandaag de
dag nog steeds de ononderbroken, natuurlijke processen kunt gadeslaan
waardoor zandbanken, duineilanden, kreken, geulen, kwelders (1) en andere
natuulijke vormen onstaan.

De Waddenzee is uiterst vruchtbaar en productief, wat resulteert in
ongekend hoge aantallen wadpieren, wadslakken, schelpdieren, vissen en
vogels. Biodiversiteit op wereldschaal is afhankelijk van de Waddenzee.
De rijkdom aan lokale soorten is cruciaal tijdens de vogeltrek. Elk vooren najaar doen tussen de 10 en 12 miljoen trekvogels het Werelderfgoedgebied aan op weg naar hun overwinteringsgebied of zomerverblijf om zich
tegoed te doen aan al dat voedsel op het wad. (4)

Het Werelderfgoed Waddenzee is groot en internationaal. Het is het
grootste ononderbroken systeem van droogvallende zand- en slikplaten ter
wereld en loopt van Den Helder in Nederland via Duitsland tot aan Esbjerg
in Denemarken. Deze landen delen samen de eer en verantwoordelijkheid die
de status van werelderfgoed met zich meebrengt.

DE HOOGSTE GRAAD VAN BESCHERMING

U kunt ter plaatse het unieke karakter
van het Werelderfgoed ervaren.

De Werelderfgoedstatus is de hoogst mogelijke erkenning die een
natuurgebied ten deel kan vallen – de Nobelprijs voor de Waddenzee.
Deze status wordt toegekend door UNESCO, de organisatie van de VN
voor onderwijs, wetenschap en cultuur. De Waddenzee
kreeg de status op grond van haar “bijzondere
universele waarde”.
Alleen de beste en meest unieke gebieden op onze
planeet worden op de beroemde UNESCO Werelderfgoedlijst gezet. De Serengeti bijvoorbeeld maar ook de
Galapagos Eilanden, de Grand Canyon en het Great
Barrier Reef. Zij zijn wereldwijd van zo’n grote betekenis dat ze met recht “erfgoed van de wereld” worden
genoemd. Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige generaties
het unieke karakter, de diversiteit en schoonheid van de Waddenzee ook
kunnen ervaren, moeten we onze uiterste best doen om haar te behouden!

DE VOORTDURENDE DYNAMIEK
De Waddenzee is een rusteloos landschap. Wind en water zijn de bepalende elementen, getijden en stormvloeden zorgen voor een enorme dynamiek. Wadden, prielen, duinen (2), kwelders – ze worden steeds weer opnieuw
gevormd. In de Waddenzee kun je een landschap voor je ogen zien ontstaan!

DE ENORME SOORTENRIJKDOM
De Waddenzee is een leefgebied voor fascinerende organismen in alle
soorten en maten – van wormen, schelpdieren, krabben, vissen en vogels tot
zoogdieren (3) toe. Bij elkaar leven hier meer dan 10.000 soorten planten
en dieren.

De Waddenzee geniet de hoogste graad van bescherming (5). Het is een
beschermd natuurmonument (NL) en Nationaal Park (D, DK), waar de natuur
haar gang kan gaan. Mensen zijn er welkom zolang ze respect tonen voor het
gebied. Bescherming en goed beheer zijn voorwaarden om voor een Werelderfgoedstatus in aanmerking te komen. De eersteklas natuurbescherming van
de Waddenzee is het resultaat van meer dan 30 jaar gezamenlijke inspanning
van Nederland, Duitsland en Denemarken. Eén ondeelbaar ecosysteem – een
gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover de wereldgemeenschap.

VOOR MEER
INFORMATIE
over de Waddenzee Werelderfgoed en Ameland:
Website: www.waddenzee-werelderfgoed.nl
‘The Wadden Sea, Das Wattenmeer, De Waddenzee - Unesco World
Heritage Site’
@WerelderfgoedWZ
Website regio: www.vvvameland.nl en www.staatsbosbeheer.nl/ameland
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Denemarken

AMELAND
LIGT AAN HET
WERELDERFGOEDGEBIED!

Ameland ligt temidden van een bijzonder gebied van wereldbelang!

Deze flyer is ontwikkeld voor het gehele Nederlandse, Duitse en Deense
Waddengebied. Van de onderstaande Nederlandse regio’s zijn folders
beschikbaar:
•
•
•
•
•

Ameland
Schiermonnikoog
Texel
Vlieland
Terschelling

•
•
•
•

Kop van Noord Holland
Friese Waddenkust
Waddenland – Lauwersmeer
Groninger Waddenkust

Een publicatie van Waddenzee Werelderfgoed in samenwerking
met Het gemeenschappelijke Waddenzee secretariaat (CWSS), VVV
Ameland, Staatsbosbeheer Ameland en It Fryske Gea Ameland.
Waddenzee Werelderfgoed
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Nederland
s.dehaan@waddenzee.nl
www.waddenzeewerelderfgoed.nl
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