
De Waddenzee komt in aanmerking om voorgedragen 
te worden voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO, de Verenigde Naties organisatie voor Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur. Als de Waddenzee Werelderfgoed 
wordt, betekent dat een belangrijke internationale 
erkenning voor de jarenlange zorg van vele mensen, 
organisaties en overheden voor de unieke waarden van 
dit gebied. De Waddenzee mag dan in één adem genoemd 
worden met beroemde Werelderfgoedmonumenten en 
gebieden als de Taj Mahal in India, de Pyramiden in 
Egypte, de Grand Canyon in de Verenigde Staten, 
de Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn Regio in Zwitserland 
en vele andere “Wereldschatten”. De plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst zal veel internationale aandacht 
opleveren.

Wereldwijde waardering
De Waddenzee bevat het grootste aantal aaneengesloten 

platen ter wereld en is daarmee een van de belangrijkste natte 

natuurgebieden in de wereld. Absoluut uniek in zijn soort!

Door de goede bescherming en jarenlange zorg van bewoners en 

beheerders kon dit natuurgebied blijven bestaan en zich ontwik-

kelen. Daarom verdient het wereldwijde erkenning en waardering.

Beloofd is beloofd!
Nederland is medeverantwoordelijk voor het beheer van het  

Werelderfgoed voor onze kinderen en nageslacht, waar ze ook ge-

boren zijn. Dat heeft onze regering in 1992 door de ondertekening 

van het Werelderfgoedverdrag beloofd. Inmiddels hebben ruim 

175 landen het verdrag ondertekend.  Van ons wordt verwacht 

dat wij in eigen land bijzondere natuur- en cultuurhistorische 

objecten en gebieden voordragen. Beloofd is beloofd!

Consultatieronden 2004
Om u, als bewoner of gebruiker van de Waddenzee, nader te 

informeren over Werelderfgoed en de mogelijke consequenties 

daarvan, organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit een aantal consultatieronden. Die zijn bedoeld 

om u te informeren over het onderwerp. U kunt vragen stellen en 

aandachtspunten aandragen. Uw mening is dus van belang!  

Bij de ronden in mei en juni zijn ook de UNESCO en vertegenwoor-

digers van de Beemster (Platform Werelderfgoed in Nederland) 

vertegenwoordigd, zodat u al uw vragen op deze avonden kwijt 

kunt. Voor het einde van dit jaar zullen de gemeentebesturen een 

advies geven over het draagvlak in hun gemeente. 

Schiermonnikoog 2005
Nederland, Duitsland en Denemarken werken al meer dan 25 jaar 

samen aan de bescherming van de Waddenzee en de Wadden-

eilanden. Om de vier jaar is er een regeringsconferentie waarbij 

de ministers bijeenkomen om hierover afspraken te maken. 

Nederland is verantwoordelijk voor de Regeringsconferentie op 

Schiermonnikoog in 2005. 

Op deze conferentie wordt besproken 

of de drie landen verder willen gaan met 

de nominatie van de Waddenzee als 

Werelderfgoed. 
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Voor- en nadelen?
Het is bij u als bewoner al lang bekend, dat de 

Waddenzee een uniek gebied is. De vraag is, 

of dat bij de wereldgemeenschap als geheel 

ook zo bekend is. Als de Waddenzee tot de 

Werelderfgoedlijst wordt toegelaten, levert dit 

een bredere bewustwording en internationale 

erkenning op. De Werelderfgoedstatus heeft na-

drukkelijk oog voor de mensen en de activitei-

ten in het gebied. Dit betekent dus het behoud 

van het woon-, werk- en leefklimaat. Het wordt 

geen openluchtmuseum! In tegendeel: het 

is juist de erkenning voor het behoud van de 

waarden van het gebied, doordat de mensen 

die er werken en wonen zorgvuldig met het 

aangrenzende zeegebied zijn omgegaan. 

Een plaats op de Werelderfgoedlijst kan nieuwe 

kansen scheppen, ook voor de economie. 

Hierbij kunt u denken aan het gebruik van het 

Werelderfgoedlabel als marketinginstrument. 

Zo blijkt in de Beemster dat er meer mensen 

komen die juist geïnteresseerd zijn in de achter-

gronden van het gebied. Als mogelijke indirecte 

positieve gevolgen van de Waddenzee als 

Werelderfgoed kunt u denken aan het behoud 

en ontwikkelen van maatschappelijke voor-

zieningen, zoals de walverbindingen, horeca, 

excursies en streekproducten. Het versterkt 

de positie van de bevolking ten opzichte van 

andere delen van Nederland. 

Voor alle duidelijkheid: de erkenning van de 

Waddenzee als Werelderfgoed heeft geen 

gevolgen voor de regelgeving in en om de 

Waddenzee. Vanuit UNESCO kunnen geen 

extra regels of wetten worden opgelegd. De 

erkenning als Werelderfgoed is een waardering 

voor de jarenlange goede zorgen van mensen, 

organisaties en overheden. Niets meer en 

niets minder!  Het bestemmingsplan van 

uw gemeente wordt niet beïnvloed door de 

nominatie. Dit betekent dat wat voorheen 

toegestaan was, blijft toegestaan. 

Mocht het gebied in gevaar komen door een  

calamiteit, dan kan er een beroep op de 

UNESCO worden gedaan voor assistentie. 

Bij definitief verlies van de unieke waarden 

van het gebied kan de UNESCO besluiten 

om het gebied van de Werelderfgoedlijst te 

verwijderen.

Waar kan ik nog meer actuele 
informatie krijgen?

Op de website van interwad: 

www.waddenzee.nl

Op de website van de UNESCO: 

www.unesco.org/whc 

Nederlandstalige informatie vindt u op 

www.unesco.nl (Nationale UNESCO Commissie) 

en www.unescocentrum.nl 

(UNESCO Centrum Nederland).

Op de website van de Beemster: 

www.beemster.net/erfgoed

Op de website van het ministerie van OC&W: 

www.minocw.nl/werelderfgoed

Waar kan ik terecht 
met mijn vragen?

Op de website van Interwad: 

www.waddenzee.nl

Bij het Ministerie van LNV:

Via telefoonnummer: (050) 599 23 36

Via e-mail: werelderfgoedinfo@minlnv.nl


