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VOOR U

Deze folder wordt u aangeboden door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en Verkeer en Waterstaat. De ministeries willen u graag inlichten over de onderwerpen die in
november op de agenda staan tijdens de regeringsconferentie op Schiermonnikoog. Duitse, Deense
en Nederlandse deskundigen spreken elkaar dan over de bescherming van het waddengebied.
Enkele onderwerpen die in november op de agenda staan komen in deze folder al aan bod.
Op WWW.WADDENZEECONFERENTIE.NL kunt u méér lezen over de conferentie en de
zaken die daar besproken worden.

antwoordcoupon

een postzegel is niet nodig, mag wel

Ministerie van LNV
Directie Regionale Zaken vestiging Noord
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Hierlangs afknippen

DRIE LANDEN, ÉÉN UNIEK WADDENGEBIED

’N ZEE VAN
RUST & RUIMTE
VAN DENEMARKEN TOT NEDERLAND, HET
WADDENGEBIED VOELT ALS EEN ZEE VAN RUST
EN RUIMTE. ERGENS IN DIE DYNAMISCHE ZEE:
HET EILAND SCHIERMONNIKOOG. DUITSE,
DEENSE EN NEDERLANDSE DESKUNDIGEN
STRIJKEN DAAR IN NOVEMBER NEER OM TE
PRATEN OVER DE BESCHERMING ÉN DE
ONTWIKKELING VAN DIT UNIEKE GEBIED.
TIJDENS DE CONFERENTIE STAAN DE MENSEN
DIE ER WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN
CENTRAAL.

Wie er woont, voelt zich thuis
en geniet van het wad, de
luchten, het licht, de ruimte.
De mensen die er niet wonen
komen als toerist en gaan als
waddenfan terug naar huis.
Ze hebben geﬁetst, gewandeld,
gevaren. Steeds meer mensen
ontdekken de wadden. Zo
neemt het aantal wadvaarders,
die graag hun boot droog laten
vallen op het wad, toe. Met deze
wadvaarders is inmiddels in goed
overleg de Erecode ‘Wad, ik heb
je lief’ afgesproken. Een goed
initiatief, waardoor het wad voor
natuur en mens leefbaar blijft.
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VEILIGHEID
Maar er varen natuurlijk meer schepen
op en langs de Waddenzee. Vooral de
grote vaart houdt veel bewoners van het
gebied bezig. Scheepsrampen elders op de
wereldzeeën hebben ook hier een grote
impact op het gevoel van veiligheid.
Dit, samen met de natuurwaarden
van de Waddenzee, maakt het
logisch, dat scheepvaartveiligheid een hot issue is. Daarom
is veiligheid een onderwerp dat
een belangrijke plaats inneemt
op de agenda van de trilaterale
conferentie op
Schiermonnikoog.
Zaken als beloodsing
en automatische
volgsystemen zullen
aan de orde komen
en door deskundigen
van de drie landen
besproken worden.
Internationale afspraken
zijn van levensbelang; ondertussen zit Rijkswaterstaat voor het
Nederlandse deel niet stil.
Voor calamiteiten op zee is in Den
Helder de bergingssleepboot “de
Waker” altijd paraat. Verder oefent
Rijkswaterstaat geregeld samen
met (internationale) partners de
bestrijding van calamiteiten en
incidenten. Ook ligt er op diverse
plaatsen rond de Waddenzee
oliebestrijdingsmateriaal gereed.
Rijkswaterstaat bouwt aan een
moderne “Zeeverkeerscentrale
Waddenzee” op Terschelling. Deze
centrale begeleidt schepen als zij het
gebied binnenkomen totdat zij het Waddenzeegebied of de Noordzeekustzone
van de waddeneilanden verlaten. Dit
gebeurt via direct marifooncontact,
radarbeelden en straks ook ondersteund
door camera’s. Ook andere informatie
over golfhoogten, het weer en vaardiepten
zijn direct beschikbaar voor de schepen.
De nieuwe centrale verhuist over enige
tijd van de Brandaris naar het Maritiem
Instituut Willem Barentsz Terschelling.
RUIMTE VOOR DE VISSERIJ
Vanuit die vuurtorens zijn ze ook te zien:
de deinende vissersboten op de soms
stille, maar soms ook ruwe zee. Het is
ook het vertrouwde beeld voor wie werkt
en woont rond de Waddenzee. Het is
vertrouwd en het moet zo blijven. Bij
de Waddenzee hoort een zilte oogst na
uren, dagen hard werken. Tegelijk met
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IK ONDERVIND HINDER VAN
NATUURBESCHERMINGSREGELS
IK MAAK MIJ DE MEESTE ZORGEN
OVER DE VOLGENDE ACTIVITEITEN
IN HET WADDENGEBIED
SNEL VAREN
VISSERIJ
MILITAIRE OEFENINGEN
WINDTURBINES
GASWINNING

de mossel- en garnalenvissers zijn ook de
tienduizenden wadvogels druk bezig. Bij eb
storten ze zich massaal op het drooggevallen
wad en pikken kilo’s aan kokkels, mosselen
en andere schelpdieren weg. Voor het
totale ecosysteem is het belangrijk dat
deze vogels hun kostje bij elkaar scharrelen
op het wad. Maar net zo belangrijk is het,
dat ook voor de vissers hun bestaan, hun
‘kostje’ gegarandeerd is. In het verleden
leken ecologische en economische belangen
met elkaar in strijd te zijn, maar tijden
veranderen. Anno 2005 is het zo, dat de
regering zich openlijk heeft uitgesproken
voor duurzame schelpdier- en garnalenvisserij. ‘Den Haag’ wil van deze visserij een gezonde bedrijfstak maken
met productiemethoden die
inpasbaar zijn in het natuurlijke
systeem van het waddengebied.
Dat streven biedt nieuwe kansen
voor zowel de natuur als de visserij. De weg naar duurzaamheid
is ook een belangrijke uitgangspunt
op de conferentie met Deense,
Duitse en Nederlandse inbreng.
WINDTURBINES
In een eerdere fase heeft men trilateraal
al bepaald dat er geen windturbines
geplaatst mogen worden in de
Waddenzee. Tijdens de conferentie is de
mogelijke invloed van windmolenparken
op de Noordzee, waarvan de externe
invloed zich tot de Waddenzee zou
kunnen uitstrekken, onderwerp van
discussie. Op Schiermonnikoog moeten
afspraken gemaakt worden hoe we hier
op trilateraal niveau mee om moeten
gaan. Ook uw mening daarover is van
belang.
UNIEK WERELDERFGOED
Het waddengebied als Werelderfgoed?
Het is een onderwerp dat tot discussie
leidt.Veel bewoners van het waddengebied
vragen zich af wat de status van Werelderfgoed aan voor- en nadelen oplevert.
De tegenstanders zijn vooral huiverig voor
allerlei extra regels die aan de bewoners
en bedrijven worden opgelegd. Maar
zal dat wel zo zijn? Er zijn nog de nodige
onzekerheden. Hoe de beslissing ook
uitvalt, één ding is duidelijk: het waddengebied is wereldwijd zo uniek, dat er serieus
gedacht wordt om het gehele gebied op te
nemen in een niet onaardige rij Werelderfgoederen als de Grand Canyon (Verenigde
Staten), de koraalriffen van de Great
Barrier Reef (Australië), de piramides van
Gizeh (Egypte), het paleis en de tuinen van
Versailles (Frankrijk) en het tempelcomplex
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van de Borubudur (Indonesië). Ook in
november, tijdens de trilaterale
conferentie op Schiermonnikoog, zal de
discussie ‘Werelderfgoed: ja of nee’ de
gemoederen bezig houden. En terecht,
want kijk eens naar de prachtige rij eilanden die zich van Texel tot Fanö als parels
aaneen rijgen. Voel de dynamiek van de
Waddenzee, veroorzaakt door natuurkrachten als eb en vloed. Zie het vlakke
land, vlak achter de dijk. Het is geweldig om
van dat gebied deel uit te mogen maken.
WAD WEL, WAD NIET
Op 2 en 3 november 2005 spreken de
ministers van Natuur van Duitsland,
Denemarken en Nederland tijdens de
tiende trilaterale regeringsconferentie over
de bescherming van het Waddengebied.
De conferentie wordt op Schiermonnikoog
gehouden onder Nederlands voorzitterschap van minister Veerman. Hij heeft
besloten om in te gaan op het voorstsel
van de gemeente Schiermonnikoog om
de conferentie op dat eiland te houden.
Daarmee vindt de trilaterale conferentie,
die elke vier jaar wordt gehouden, voor
het eerst op een waddeneiland plaats. De
minister wil met deze keuze benadrukken
dat het belangrijk is dat de lokale bevolking
van het Waddengebied, betrokken wordt
bij het waddenbeleid. Over enkele onderwerpen van de conferentie is dan ook
nadrukkelijk geluisterd naar de mening van
de bewoners. Met name de nominatie van
de Waddenzee als werelderfgoedgebied.
Maar uw mening blijft belangrijk en telt
zeker! Daarom vragen we u bijgaande
enquête (anoniem) in te vullen en naar ons
terug te sturen. Op die manier krijgen wij
inzicht in uw mening en kunnen wij deze
meenemen in de besprekingen
tijdens de waddenzeeconferentie. U kunt
de enquête echter
ook invullen op
www.waddenzeeconferentie.
nl. Niet alleen
voor het invullen
van de enquête
kunt u deze site
raadplegen. Ook
achtergrondinformatie en
actualiteiten rond de
waddenzeeconferentie
zijn daarop te vinden.
Neem een kijkje en
laat ons uw mening weten:
wad wel, wad niet?

IK VIND HET VOLGENDE
BELANGRIJK IN
HET WADDENGEBIED
RUST
RUIMTE
TOERISME
WEIDSHEID VAN HET GEBIED
LEEFBAARHEID
VOOR MENS EN DIER
ZEEHAVENS EN INDUSTRIE
SCHEEPVAARTVEILIGHEID
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STEL DAT DE WADDENZEE OP DE NOMINATIELIJST KOMT VOOR WERELDERFGOED,
WAT BETEKENT DAT VOOR U ALS BEWONER/BEZOEKER* VAN HET WADDENGEBIED?

* DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

