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Waddenzee – Werelderfgoed. Jan Abrahamse (red.), met bijdragen van
Peter Burbridge, Jens Enemark, Harald Marencic, Albert Oost, Karsten
Reise, Meindert Schroor en Wim Wolff. Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
ISBN 978 90 5345 423 7. 256 p. Prijs: € 29,95 tot 15 juni, daarna € 34,95.
Verkrijgbaar via de boekhandel of via www.matrijs.com.

Sinds 2009 staat de Duits-Nederlandse Waddenzee als natuurgebied
op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Om op de Werelderfgoedlijst
te komen moet een monument of gebied in zijn vorm of in zijn
omvang uniek zijn op de wereld, zoals in het boek zelf wordt uit-
gelegd. Die uniciteit wordt getoetst aan tien criteria; de laatste vier
criteria zijn voor natuurlijk erfgoed bedoeld. De Waddenzee is
genomineerd en geplaatst vanwege de criteria 8,9,10:
Een gebied kan werelderfgoed zijn als:
• Criterium 8: er historische of actuele voorbeelden van belangrijke
ontwikkelingen van de aarde, met name in geo(morfo)logische
processen en het leven te zien zijn;

• Criterium 9: de ecologische ontwikkeling en evolutionaire verandering
van ecosystemen met levensgemeenschappen van planten en dieren
er zichtbaar zijn;

• Criterium 10: het een grote soortenrijkdom bevat of veel bedreigde
flora en fauna huisvest.

Signalement

Nederland heeft
negen werelderfgoe-
deren; de Waddenzee
is het enige natuurlijke
werelderfgoed. Naar
aanleiding van deze
aanwijzing is dit boek
samengesteld, waarbij
het accent ligt op de
geschiedschrijving van
de Waddenzee met

bijbehorende kwelders en eilanden. Daarbij gaat het om bewoners,
gebruikers, vergaderingen, en ook om de wadden als getijdenlandschap
resp. natuurgebied met haar flora en fauna. Het verhaal wordt afgewis-
seld met een groot aantal interviews met waddenonderzoekers.
Het boek beperkt zich nadrukkelijk niet tot het Nederlandse deel, ook
het Duitse en Deense (al valt dit laatste buiten het werelderfgoed)
komen ruim aan bod. Aan het boek zijn een uitgebreide literatuurlijst
en een register met geografische namen toegevoegd. Tesamen met
het grote aantal kleurenfoto’s is het een prachtige uitgave.
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