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Wadden-Agenda: nieuwe fotokubussen van UNESCO-werelderfgoed Waddenzee 

 

Leer, 24 september 2019 Vanaf nu promoten de zes projectpartners van het Nederlands-Duitse 

INTERREG V A-project ‘Wadden-Agenda’ het UNESCO-werelderfgoed met nieuwe fotokubussen. 

Deze kubussen zijn voorzien van karakteristieke foto’s van de Waddenzee en worden zowel binnen 

als buiten de regio gebruikt tijdens evenementen, beurzen en workshops. Het doel van de 

‘Wadden-Agenda’-projectgroep is het bevorderen van duurzaam toerisme en het verminderen van 

milieubelastingen in UNESCO-werelderfgoed Waddenzee. De fotokubussen vestigen de aandacht 

op het unieke en tegelijkertijd bijzonder kwetsbare karakter van dit leefgebied. Tijdens de 

Nederlandse Landelijke Kustdag in Friesland zijn ze voor het eerst gebruikt.   

 

“De ‘Wadden-Agenda’ geeft veel nieuwe impulsen voor grensoverschrijdende samenwerking. Bij 

het beschermen en beleven van dit unieke natuurgebied zitten we op één lijn.  Dat geldt ook voor 

het ontwikkelen van de nieuwe fotokubussen – een fantastisch project dat we als projectpartners 

samen hebben aangepakt”, vertelt Imke Wemken, directeur bij Ostfriesland Tourismus GmbH, 

leadpartner van ‘Wadden-Agenda’.  

 

Over ‘Wadden-Agenda’ 

Het Nederlands-Duitse project INTERREG V A ‘Watten-Agenda’ zet zich sinds januari 2019 in voor 

duurzaam toerisme in werelderfgoed Waddenzee. Het project wordt gesteund met 1,7 miljoen 

euro en duurt tot 2022. Centraal in dit grensoverschrijdende project staat het verminderen van 

milieubelastingen in het ecosysteem Waddenzee. Ook is er aandacht voor barrièrevrijheid. Vanaf 

de herfst van 2019 zijn er grensoverschrijdende workshops om het bewustzijn van barrièrevrije 

toegankelijkheid te stimuleren. Verder worden er aan het einde van het jaar video’s in 

gebarentaal gepubliceerd. Hierdoor is het voor mensen met een beperking gemakkelijker om 

toegang te krijgen tot het UNESCO-werelderfgoed. Alle informatie over het project is te vinden op 

de nieuwe, tweetalige website www.watten-agenda.de en www.wadden-agenda.nl. 

 

Het projectgebied beslaat aan Nederlandse kant de kust van de provincies Fryslân en Groningen, 

aan Duitse kant het gebied van Oost-Friesland tot aan de Weser en omvat ook het binnenland 

met zijn maritieme karakter. 

 

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma  

financieel ondersteund door de Europese Unie en de  

INTERREG-partners. 

http://www.watten-agenda.de/
http://www.wadden-agenda.nl/

