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Ambassadeurs 
Waddenzee Werelderfgoed

Waarom dit programma? 
• Om onze trots te laten zien 
• Om de kwetsbaarheid van 

de Waddenzee te benoemen 
• Om een betere gastheer 

of gastvrouw te zijn voor 
waardevolle bezoekers 

• Om meer duurzame of zelfs 
circulaire keuzes te maken 

• Om onze culturele en culinaire 
waardes meer uit te lichten 

Wie kunnen er mee doen? 
• Ondernemers vanuit toerisme 

en recreatie  
• Bewoners van het waddengebied 
• NGO’s 
• Gemeente en provincies 
• Onderwijs

Wat kan je verwachten  
in dit programma? 
• Meer kennis over de UNESCO 

Werelderfgoed status
• Aansluiting met programma’s 

Nationaal Parken Waddenzee 
en andere projecten. Eén 
overkoepelend netwerk. 

• Handige handvaten om dit te 
vertellen en laten zien 

• Ontdekken hoe je duurzame 
of circulaire stappen kunt zetten 

• Weten wat er speelt op het 
culturele vlak om aan te sluiten 

• De culinaire traditie van 
de Wadden te vergroten

Wat is het voordeel voor een 
ambassadeur? 
• Ontwikkeling tot gastheer/ vrouw 

van Werelderfgoed Waddenzee 
(voorwaarde als ambassadeur)

• Een groene checklist met 
Sustainable Development Goals 
(voorwaarde als ambassadeur)

• Een e-learningprogramma 
op afstand 

• Een podium voor inspirerende 
projecten en ondernemers 

• Een toolkit met handige 
communicatiemiddelen  
(met o.a., foto’s, een vlag, een 
ambassadeurs bordje en tools 
voor online en offline promotie) 

• Een speciale Waddenkalender 
voor ambassadeurs en 
voor bezoekers 

• Een kortingsprogramma voor 
ambassadeurs en haar bezoekers 

Aanmelden:

Op weg naar 
één één van de 

meest duurzame 
bestemmingen 

van Europa!

Via werelderfgoed.visitwadden.nl kan je je aanmelden als potentiele ambassadeur. 
Je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer er nieuwe trainingen zijn. 
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(globale)  planning ambassadeursprogramma 
UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

Juli – augustus:
• podium ambassadeurs 

uitwerken via Visit Wadden 
en andere partners

• ambassadeurs/ kennisplatform 
verder uitbouwen

• agenda kennis en inspiratie najaar 
afstemmen met partners en 
vullen – zowel B2B als B2C

Juni:
• de eerste 20 ambassadeurs zijn 

tijdens de Dag van het Wad op 
25 juni 2022 gehuldigd 

September – december:
• uitbreiding ambassadeurs 

via aansluiting regio’s, 
IVN/ Waddenvereniging, 
Waddenvoedsel – 
organisatie bijeenkomsten

• toolkit optimaliseren na eerste 
reacties bij start

• thema’s natuur – duurzaamheid 
– cultuur – culinair verder invullen 
met partners

Einde jaar: 
100 ambassadeurs met spreiding 
tussen ondernemers, vervoerders, 
gemeentes, onderwijs en bewoners.

• Dinsdag 24 januari 2023
Waddenzee Werelderfgoed dag 
Speciaal voor ambassadeurs 
Locatie en tijdstip volgt later

Alle informatie over het ambassadeursporgramma Waddenzee Werelderfoed 
vind je via werelderfgoed.visitwadden.nl 
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