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Na de laatste nieuwsbrief van 11 april jl zijn de ontwikkelingen rond de Waddenzee 
doorgegaan en is het tijd voor een update voordat het seizoen verder losbarst.  
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Monitoren | wie wil er mee varen met de waddenunit op 7 juni a.s. 
Net als voorgaande jaren wordt ook aan kanoërs gevraag dom mee te doen aan het 
monitoringsprogramma op het Wad, waarbij het de bedoelingen is om ontmoetingen 
tussen mens en vogels of zeehonden te rapporteren, naast sowieso het vastleggen wat er 
aan activiteiten van vogels en zeehonden plaatsvindt. Ik schreef er al over in de vorige 
nieuwsbrief. Bij een aantal natuurbeschermers en ambtenaren bestaat nog wel het beeld 
dat elke ontmoeting tussen mens en vogel of zeehond per definitie een verstoring is. Met 
deze monitoring hopen we duidelijkheid en een genuanceerd beeld te krijgen over het 
effect van menselijke activiteiten op vogels en zeehonden. 

Voor het monitoren zijn speciale formulieren beschikbaar die ook voor niet-vogelaars te 
gebruiken zijn.  

De waddenunit die Engelsmanplaat onder zijn beheer heeft (met het schip de Krukel) 
wil zaterdag 7 juni een monitortest uitvoeren waarbij waarnemers vanaf verschillende 
locaties noteren wat er op Engelsmanplaat gebeurt, om na te gaan in hoeverre 
waarnemingen van hetzelfde gebied overeenkomen en verschillen.  

Als je wilt – en je hoeft helemaal geen vogelaar te zijn (ben ik ook niet) – kun je je nog 
voor de zaterdag opgeven. Op de Krukel zijn op dit moment nog enkele plekken vrij (er 
kunnen maximaal 6 extra personen mee).  Zelf doen mijn vrouw en ik met de kano mee 
en het zou mooi zijn als er nog meer kanoërs mee willen doen.  Wil je meedoen, geef je 
dan zo snel mogelijk op (uiterlijk 3 juni) bij mij op (rvdeijk@home.nl) en geef aan of je 
op de Krukel mee wilt of dat je met de kano meevaart. 

Erecode Waddenzee 
De bestaande Erecode “Wad ik heb je lief” is in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie 
Waddenzee (AVW, zie volgende punt) onder de loep genomen en aangepast. Je kunt de 
nieuwe concepttekst http://www.wadkanovaren.nl/conceptErecodeWad2014.pdf 
oproepen. Mocht je nog aanmerkingen of suggesties hebben (te richten aan 
rvdeijk@home.nl), dan moet je snel zijn want de tekst wordt zeer binnenkort definitief 
vastgesteld.  

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 (AVW) 
Over het AVW heb ik in de vorige brieven al uitgebreid verteld. Inmiddels is Kim 
Uittenbosch tot coördinator benoemd. Zij moet alle verschillende onderdelen van het 
AVW in goede banen leiden. Waarschijnlijk worden de Razende Bol, Balgzand en de 
Blauwe Balg als pilots gekozen om te zien of het AVW op die plekken uitvoerbaar is.  
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Zo wordt voor de Blauwe Balg dit jaar een 0-meting gedaan en geïnventariseerd hoeveel 
zeehonden er in het zuidelijke deel van dit art.20gebied zitten en wordt  in 2015 
bekeken onder welke omstandigheden een zuidelijkere doorvaart door het gebied 
mogelijk is. Op Engelsmanplaat wordt al twee jaar dynamische zonering toegepast (zie 
hierna). 

Dynamische zonering 
Dynamische zonering houdt in dat art.20gebieden in afwijking van de opgestelde regels 
over afsluiting en toegankelijkheid gebieden korter of juist langer verboden gebied zijn. 
Er wordt pragmatisch gekeken wanneer de gebieden ten behoeve van broedkolonies, 
foerageren, e.d.  daadwerkelijk afgesloten moeten zijn. Als voorbeeld: op het Rif boven 
Engelsmanplaat broeden nu de sterns. Toch heeft de waddenunit  besloten dat je er bij 
laagwater wel mag aanlanden. Je mag alleen niet van het strand af en het Rif oplopen en 
moet zo ver mogelijk wegblijven van de verbodsboorden en dus van de nesten. 

Kamperen jachthavens eilanden 
Niet iedereen weet dat er voor kanoërs bij enkele jachthavens een apart kampeerveldje 
is aangelegd (altijd aanmelden bij de havenmeester), zie wadkanovaren.nl voor 
bijzonderheden:  
Texel: Oude Schild  naast de trailerhelling in het noordelijke deel van de haven is een 
kampeerveldje t.b.v. de kanoërs. 
Vlieland: Het kampeerterrein Lange Paal ligt 3 kilometer ten westen van het dorp Oost-
Vlieland. Positie 53.16.50 NB en 5.01.38 OL, aan de wadkant over het water bereikbaar 
ca 2 uur rond  hoogwater. Direct achter het eerste duin kun je al kamperen. 
Terschelling:Natuurcamping West-Terschelling, (Longway 28) een beter alternatief dan 
Cnossen. 
Ameland: bij de jachthaven Leijegat bij Nes mogen kanoërs een tentje opzetten om te 
overnachten. 
Schiermonnikoog: Je mag je boot bij de trailerhelling in de jachthaven laten liggen en 
van het sanitair gebruikmaken, maar je mag er geen tentje opzetten. De boerderijcam-
ping Binnendijken ligt ten zuidwesten van het dorp op ca 1½ km van de jachthaven. 
Langs de dijk liggen meer kampeerboerderijen. 

Wadkanovaren.nl 
Op de informatiesite www.wadkanovaren.nl kun je in principe alle informatie vinden die 
je nodig hebt om op het Wad te kunnen kanoën. Behalve de ‘vaste’ informatie over eb- 
en vloedtijdstippen, stroomatlassen, mogelijk kantochten en algemene artikelen over 
kanoën en bijv. navigatie wordt ook op de homepagina de actuele situatie m.b.t. de 
dynamische zonering van week tot week aangepast aan de informatie die van de 
waddenunits en vogelwachters wordt verkregen. Ga je het Wad op, kijk dan ook even op 
wadkanovaren.nl om te zien of je nog ergens op moet letten. 

 

Tot een volgende nieuwsbrief en vergeet je niet op te geven voor het monitoren als je 
mee wilt doen. 
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