WERELDERFGOED WADDENZEE
BELEEF HET OP VLIELAND
Waar kan ik het zien?
DE ONGEREPTE NATUUR
Van welke kant u ook komt met de boot; van Texel, Terschelling,
Harlingen of zelfs Engeland, u zult Vlieland altijd bereiken via de Waddenzee.
Vanaf de veerboot kunt u bij laag water de zeehonden zien zonnen op de
Richel. De Richel is een zandplaat die van groot belang is als broedgebied
van o.a. de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern. Ook is het een van
de belangrijkste rustgebieden van de grijze zeehond in de Waddenzee. Als u
op Vlieland bent, mag een bezoek aan de Vliehors niet ontbreken. De Vliehors
is een uitgestrekte zandvlakte op de westpunt van Vlieland, een uniek stukje
natuur. Ook de Kroon’s Polders zijn een prachtig gebied.

DE BESCHERMING VAN HET GEBIED
Het eiland wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Deze organisatie zorgt
ervoor dat de natuurgebieden niet worden aangetast. De Kroon’s Polders zijn
bijvoorbeeld niet toegankelijk voor publiek. Er loopt wel een wandelpaadje
om het gebied heen. Ook kunt u mee met de Kroon’s Polderexcursie van
natuurinformatiecentrum De Noordwester om de schoonheid van het
gebied te ontdekken.

DE DYNAMIEK
Op Vlieland zorgen de wind en het daardoor stuivende zand voor een
permanente dynamiek op het eiland. Dit is het beste te zien aan de zuidkant
van de Vliehors. In de luwte van een paar grote stuifduinen ontstaan

Wie kan mij het laten zien?
EXCURSIES
Informatiecentrum De Noordwester - Natuurexcursies
0562 - 451700 / www.denoordwester.nl

UITZICHTPUNTEN
Vuurtoren - Met een prachtig uitzicht over de Waddenzee
0562 - 451389
Vogelkijkhut - Postweg, Bomenland

RONDVAARTEN
kwelders en nieuwe duintjes. Nieuwe kwelderplanten krijgen zo de kans om
te groeien. Het jaar rond zijn er door de wind zandverstuivingen waardoor
duinen ontstaan en weer verdwijnen. Geen week ziet het er hier hetzelfde
uit!

SOORTENRIJKDOM
De Kroon’s Polders hebben een zeer gevarieerd en bijzondere
plantengroei. Dit heeft te maken met de overgangen van zoute naar een
zoete omgeving. De binnenste polder wordt voornamelijk gevoed door zoet
water en heeft dan ook een heel andere vegetatiestructuur dan de buitenste
polder die grenst aan de Waddenzee. Zo groeien er bijvoorbeeld zeldzame
orchideeën.
Verder leven er veel soorten vogels.
U kunt de polders niet in, maar
vanuit de vogelkijkhut bij Bomenland
heeft u een prachtig uitzicht over
het grensgebied tussen land en
Waddenzee. Op de grens van land
en water is er genoeg te beleven. U
kunt mee met een wadexcursie of
zelf de kustlijn afspeuren naar één
van die bijzondere vogelsoorten die
op Vlieland de zomer doorbrengt of het eiland tijdens de vogeltrek aandoet.
U kunt op het Wad bij de dijk ook zelf op zoek naar oesters, mossels en
kokkels. Maar houd wel het getij in de gaten!

VOEDSELRIJKDOM
Het ondiepe water en de uitgestrekte zandplaten van de Waddenzee
bevatten een enorme hoeveelheid voedsel voor vogels. Kleine visjes,
garnalen, schelpdieren als kokkels, wadslakjes, zeepieren en nog veel meer.
Hier komen veel vogels op af. De Waddenzee is daarmee een belangrijke
voedselbron voor (trek)vogels.

1. Phoca Waddentochten - varen over het wad en droogvallen
Op een oude vissersboot maakt u tijdens een drie uur durende tocht kennis
met het Wad. Deze tochten vinden altijd plaats als het laag water wordt. Met
een rubberboot wordt u van de Phoca naar een zandplaat gebracht. Daar
kunt u op zoek naar het bodemleven. Of zelf garnalen vissen! En natuurlijk
eet u ze ook zelf op. Een leuke excursie voor jong en oud.
06 - 22904691 / www.waddenphoca.nl
2. Eilandhopper - zeilen over het wad
In het zomerseizoen kunt u ook meevaren met de klipper Willem Jacob van
de Eilandhopper. U kunt naast een dagtocht ook een overtocht maken naar
de vaste wal of naar Terschelling. En meehelpen mag! Aan het roer of de
zeilen hijsen. Een mooie ervaring!
06 - 38297449 / www.eilandhopper.nl

RONDRITTEN
Vliehors Expres - rondrit over de Vliehors
Met de Vliehors Expres, een grote gele truck, kunt u een bezoek brengen
aan de Vliehors. U wordt eerst helemaal naar de punt van het eiland
gebracht om zeehonden te kijken en daarna neemt u een kijkje in het
voormalige drenkelingenhuisje, nu in gebruik als juttersmuseum. Aangezien
de Vliehors militair oefengebied is, kunt u alleen in het weekend op eigen
gelegenheid de Vliehors op. Let er wel op dat de rode vlag gestreken is!
06 - 21820842 / www.vliehorsexpres.nl

ETEN UIT DE WADDENZEE
Gerrit de Oesterman - Fruits de Vlie
06 - 57337343 / www.visvlieland.nl
Vlielandse Jutter - Oesterproeverijen
06 - 10367610
Vlielander Zelfkazer – zeewierkaas
06 - 21511618 / www.zeewierkaas.nl

INFORMATIEPUNTEN
VVV Vlieland - Toeristische informatie en accommodatieverhuur
0562 - 451111 / www.vlieland.net
Gemeente Vlieland
0562 - 452700 / www.vlieland.nl
Staatsbosbeheer - Beheert de natuur op Vlieland
0562 - 451304 / www.staatsbosbeheer.nl

VERVOER
Rederij Doeksen - Klimaatneutrale overtochten
0900 - 3635736 / www.rederij-doeksen.nl

BENIEUWD NAAR DE VASTE WAL:
Neem dan een kijkje in het Kweldercentrum Noarderleech in Hallum en
ervaar de gevarieerdheid van het kwelderleven. Voor meer informatie:
www.itfryskegea.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 Vlieland:
Website: www.waddenzee-werelderfgoed.nl
‘The Wadden Sea, Das Wattenmeer, De Waddenzee - Unesco World
Heritage Site’
@WerelderfgoedWZ
Website regio: www.vlieland.net
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Denemarken

VLIELAND
LIGT AAN HET
WERELDERFGOEDGEBIED!

Vlieland 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) en VVV
Vlieland.
Waddenzee Werelderfgoed
Huis voor de Wadden
Ruiterskwartier 121A
8911 BS Leeuwarden
Nederland
s.dehaan@waddenzee.nl
www.waddenzeewerelderfgoed.nl
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