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Inleiding 

Een duurzame ontwikkeling van het fietstoerisme betekent niet automatisch dat „de fiets opnieuw 
uitgevonden moet worden“, maar dat de thema‘s duurzaamheid en wereldnatuurerfgoed Waddenzee in 
de reeds bestaande activiteiten en aanbiedingen geïntegreerd moeten worden. In dit concept tonen we 
aan de hand van een aantal voorbeelden hoe we de beide kwesties in onze communicatie en 
reclamemiddelen geïntegreerd hebben. Bovendien hebben we verdere ideeën verzameld die we in de 
komende jaren willen omzetten en die exemplarisch als stimulans moeten dienen. 
 
Onderzoek van de te accentueren plaatsen en instellingen 

Het werelderfgoed Waddenzee kan op verschillende wijzen beleefd worden. We beginnen uiteraard met 
een onderzoek waarin wordt vastgesteld welke plaatsen, instellingen en aanbod er in de eigen regio, plaats 
of aan het verloop van de route zijn waar de Waddenzee op een bijzondere wijze beleefd kan worden. Er 
moet niet noodzakelijk een begeleide instelling of een concreet aanbod zijn. Er kunnen ook plaatsen zijn 
die tot een verblijf uitnodigen of waar andere projecten of instellingen (NABU, BUND, etc.) reeds informatie 
over flora en fauna hebben opgesteld etc. 

Langs de Int. Dollard Route hebben we in totaal zes plaatsen en instellingen bepaald waar de gast een 
bijzondere blik in deze unieke natuurruimte krijgt: 

1) Het Nordsee Auquarium op Borkum: 
www.nordsee-aquarium.de/ 

2) Nationalparkschiff „Borkumriff“: 
www.feuerschiff-borkumriff.de/ 

3) Punt van Reide / Buitenplaats Reiderhoeve: 
www.beleefdewaddennatuur.nl/bezoekerscentrum-buitenplaats-reidehoeve/ 

4) Voormalig boorplatform bij Dyksterhusen 
5) Kiekkaaste aan de grensovergang in Nieuwe Statenzijl: 

www.nationalpark-wattenmeer.de/nds/erlebnisangebote/beobachtungsturm-kiekkaaste/2364 
6) Dollardmuseum in Bunde: 

https://www.suedliches-ostfriesland.de/ihr-
feriengebiet/orte/bunde/sehenswuerdigkeiten/natur-und-kulturpark-dollartmuseum.html 

 

Deze plaatsen hebben we ook prominent in onze communicatie en in onze reclamemiddelen vooraan 
geplaatst. Op de volgende pagina‘s tonen we u in welke vorm de informatie werd geïntegreerd. 
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Integratie van de onderzochte plaatsen en informatie in de communicatie en 

reclamemiddelen 

 

Reis- en routegids 

In de nieuwe editie van onze reisgids hebben we de zes onderzochte plaatsen op een overzichtskaart 
gemarkeerd en genummerd. We hebben ze in een tabel benoemd en met een verwijzing naar de 
paginanummering in het middendeel opgesomd, hier krijgt de gast meer informatie over de individuele 
plaatsen. 
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Artikels over de zes plaatsen 
 
De artikels bevatten een korte, beschrijvende 
tekst, de contactgegevens en de website. 
Bovendien hebben de artikels een blauwe 
achtergrond om ze te benadrukken en tussen 
de advertenties zichtbaar te maken. 

Algemene verwijzing naar het 
wereldnatuurerfgoed Waddenzee 
 
Bovendien hebben we een dubbele pagina 
met algemene info over het 
wereldnatuurerfgoed Waddenzee en een 
verwijzing naar de website van CWSS 
((Common Wadden Sea Secretariat) in de 
routegids opgenomen. Op deze pagina‘s 
wordt de gast aangespoord om op de 
plaatsen te letten waar de Waddenzee 
beleefd kan worden. 
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Climate Partner 

De productie van een reis- en routegids zorgt voor 
emissies, dat kunnen we jammer genoeg niet 
vermijden. Daarom hebben we via de organisatie 
„ClimatePartner“ de emissies die bij de productie zijn 
ontstaan, „gecompenseerd“. We hebben een 
bijdrage betaald waarmee verschillende projecten, in 
de eerste plaats in ontwikkelingslanden, bevorderd 
worden die bijdragen tot de bescherming van het 
klimaat, maar ook tot de verbetering van de 
levensomstandigheden van de lokale bevolking. Dit 
engagement hebben we ook in het colofon van de 
reisgids benadrukt. (www.climatepartner.org) 

 

De routegids krijgt een identificatienummer bij ClimatePartner waarmee gecontroleerd kan worden 
waarvoor het geld werd gebruikt. In het geval van de routegids werd het uitgegeven voor de bescherming 
van 71.000 hectare Braziliaans regenwoud. Als alternatief kunnen/moeten ook lokale of regionale projecten 
ter bescherming van de Waddenzee ondersteund worden. Dat is reeds een vroege conclusie uit dit project. 
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myclimate 

Een deelaspect van de duurzaamheid en een momenteel 
belangrijk thema is de verlaging van de CO²-uitstoot. Het 
internationaal actieve initiatief „myclimate“ beheert net zoals 
ClimatePartner wereldwijd verschillende CO²-
compensatieprojecten. Bovendien biedt het voor 
privépersonen en firma‘s verschillende tools aan om de 
persoonlijke CO²-uitstoot van bijvoorbeeld vliegreizen, 
autoritten enz. te berekenen. 

Het doel is uiteraard dat potentiële gasten van de Int. Dollard 
Route hun CO²-uitstoot berekenen, vergelijken en dan kiezen 
voor een zo klimaatneutraal mogelijke reis, bijv. met de trein. Link naar de website www.myclimate.de / 
CO²-berekeningstool auto: https://co2.myclimate.org/de/car_calculators/new 

 

Voorstelling in het kaart van de Dollard Route 

De zes onderzochte plaatsen hebben we ook in onze fietskaart die we regelmatig in een grote oplage 
drukken, gemarkeerd en in de legende opgenomen. Hier hebben we reeds naar de titel van de 
Waddenzee verwezen en een verwijzing naar de erkenning als wereldnatuurerfgoed in het jaar 2009 in 
het middendeel geplaatst, met de links naar de websites van het CWSS en het beheer van het nationale 
park. 
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Integratie op de internetpagina 

Ook op de nieuwe responsieve website (www.dollard-route.de/nl) worden de zes plaatsen in kwestie 
vermeld en zijn ze als zogenaamde POI‘s (Point of Interest) in onze digitale kaartweergave geïntegreerd. 
Een algemene verwijzingstekst naar wereldnatuurerfgoed, een korte algemene documentatievideo van het 
CWSS alsook directe links naar de website van het CWSS en het beheer van het nationale park vullen de 
verwijzingen naar de POI‘s aan.  

Link naar de website: www.dollard-route.de/radfahren-am-wattenmeer/ 
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CO²-berekeningstool op de website 

Om onze gast direct op de website de mogelijkheid te bieden om de CO²-uitstoot van zijn reis te 
berekenen, hebben we een berekeningstool van de pagina www.carbonfootprint.com/integrate.html 
geïntegreerd in de rubriek „Reis“ (tot nu toe gebruikten we de berekeningstool van myclimate.de, deze 
kan echter jammer genoeg niet met geïntegreerd worden). Net zoals bij de plaatsing van de advertentie in 
de routeplanner willen we de gast aansporen om de CO²-uitstoot van zijn reis te berekenen en in het 
ideale geval voor de variant met de laagste emissie te kiezen. 
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Ontwikkeling van „Waddenzee-aanbiedingen“ 

Producten zoals de reisgids en het routeplan richten zich doelbewust op fietsers die meerdere dagen met 
overnachting onderweg willen zijn. Voor dagtoeristen die bijv. in vakantiewoningen overnachten of met de 
camper reizen, hebben we in het kader van het project de brochure „Daguitstappen aan de Dollard“ 
ontwikkeld. 

Daarbij rijden de gasten met de fiets rond de zeearm Dollard en varen op de heen- of terugweg met het 
passagiersschip „Dollard“ naar Ditzum, Emden of Delfzijl. Deze rondrit verbindt drie van de zes plaatsen aan 
de Dollard Route waar de Waddenzee beleefd kan worden: 

- Punt van Reide / Buitenplaats Reiderhoeve 
- Voormalig boorplatform bij Dyksterhusen 
- Kiekkaaste aan de grensovergang in Nieuwe Statenzijl 

Met deze aanbiedingen kunnen we dus ons portfolio uitbreiden en een aanbieding voor dagtoeristen 
creëren en daarbij tegelijkertijd de informatie en plaatsen waarop de Waddenzee beleefd kan worden, 
integreren en zo dichter bij de gast brengen. Dit is dus een voorbeeld voor een aanbieding met het karakter 
van het wereldnatuurerfgoed. 

De uitstapbrochure werd in de loop van het project in een oplage van 30.000 stuks gedrukt en ook verdeeld. 
Ze werd ook na afloop van het project verder gedrukt. 
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Conclusie & verdere ideeën 

In het project „Watten Agenda“ hebben we de eerste stappen inzake de invoering van een duurzaam 
fietstoerisme aan de Waddenzee gezet. Een ding staat vast: Er zijn nog veel potentieel en mogelijkheden 
om het gestarte proces verder te zetten. In de loop van het project zijn talrijke ideeën ontstaan die we in 
de komende jaren willen omzetten. Naast de hierboven vermelde documentatie moeten enkele van deze 
ideeën op deze plaats als verdere inspiratie dienen: 

Druk op 100% gerecycled papier 

In de toekomst moeten zoveel mogelijk printproducten van de Int. Dollard Route e.V. op 100% gerecycled 
papier worden gedrukt. Ook bij het interne beheer moet het gebruik van papier in de eerste lijn worden 
teruggedrongen, maar waar het nodig is, mag enkel gerecycled papier worden gebruikt. 

Uitbreiding van het gastenquêteformulier 

Gasten die een fietsreis op de Int. Dollard Route boeken, krijgen bij hun reisdocumenten een 
enquêteformulier meegestuurd dat ze naar ons kunnen terugsturen. Dit enquêteformulier willen we 
uitbreiden om bijvoorbeeld vast te stellen of onze gasten zich ervan bewust zijn dat de Waddenzee 
wereldnatuurerfgoed is. Verdere vragen zijn bijv. of onze tips voor een klimaatneutralere reis effect hebben 
en gasten daadwerkelijk bijv. met de trein zijn gereisd in plaats van met de auto. 
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Duurzaamheidszegel controle van de aanbieders 

Door de actuele, publieke debatten wordt almaar meer mensen gesensibiliseerd om een ecologische en 
klimaatvriendelijke levensstijl aan te nemen. Ook voor vakantie letten steeds meer gasten op duurzame en 
ecologische aanbiedingen. Daarom willen we in de komende jaren evalueren welke aanbieders langs de 
Dollard Route bijv. waarmerken voor duurzaam handelen e.d. hebben. Het doel is deze zegels in de 
marketing zichtbaar te maken en zo de informatie eenvoudiger toegankelijk te maken voor de gast. 

Klimaatvriendelijke reis vooraan plaatsen bij de boeking 

Met de CO²-berekeningstool op de website en de advertentie van myclimate.de in de routegids van de 
Dollard Route hebben we reeds eerste stappen gezet om onze gasten op een klimaatvriendelijke reis te 
wijzen. In de komende oplagen van onze brochures willen we de informatie nog meer op de voorgrond 
plaatsen. 

 

We hebben nog meer ideeën, die moeten als eenvoudig om te zetten ideeën als voorbeeld dienen. 

 

Alle producten die we in dit concept hebben voorgesteld, stellen we u ook graag ter beschikking voor uw 
eigen werk. Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Int. Dollard Route e.V. 
Ulrich Schmunkamp 
Ledastraße 10 
26789 Leer 
0491 919696 41 
schmunkamp@dollard-route.de 
www.dollard-route.de  

 

Het project "Watten-Agenda" werd mogelijk gemaakt door de volgende partners 
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Bronnen voor professionele informatie over de Waddenzee 
 
Wat is het wereldnatuurerfgoed Waddenzee? Deze vraag beantwoordt het CWSS Common Wadden Sea 
Secretariat) zeer goed op zijn internetpagina. In de officiële“Waddenzeegereedschapskist“ zijn talrijke 
teksten, foto‘s, links en veel andere informatie in het Duits, Nederlands, Engels en Deens te vinden voor 
gebruik in publicaties. 

https://www.waddensea-worldheritage.org/de/resources (Zoekterm: gereedschapskist) 

Van deze elementaire informatie over de Waddenzee hebben we bij de nieuwe oplage van onze reis- en 
routegids alsook bij de herwerking van de internetpagina gebruikt gemaakt. Principieel raden we aan om 
contact op te nemen met het CWSS en alle content die u over het thema Waddenzee wil publiceren, af te 
stemmen. 

Een andere professionele contactpersoon voor gespecialiseerde informatie over het thema Waddenzee is 
het beheer van het nationale park in Wilhelmshaven: www.nationalpark-verwaltung.de 

 

Informatiebronnen over duurzaam toerisme 

De informatiebronnen over duurzaam of zacht toerisme zijn omvangrijk en veelzijdig... en soms ook 
gortdroog. Ondanks de ingewikkelde begripsbepalingen is het voor de meesten principieel duidelijk 
waarom het gaat bij het thema duurzaamheid: natuur, klimaat en hulpbronnen sparen zodat toekomstige 
generaties onder waardige omstandigheden op de aarde kunnen leven. Hier vindt u slechts een klein 
overzicht van de informatiebronnen waar gespecialiseerde informatie maar ook inspiratie over het thema 
duurzaamheid te vinden is: 

Een actuele publicatie van het Duitse Umweltbundesamt: 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/nachhaltigkeit-im-tourismus-entwicklungen-ansaetze 

Informatieportaal met basisinfo over duurzaam leven 
https://utopia.de/ 

„Rapport Duurzaamheid“ van de DTV: 
https://www.deutschertourismusverband.de/impulse/nachhaltiger-tourismus.html 


