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Samen werken aan
een Rijke Waddenzee,
voor natuur en mens

Programma naar een Rijke Waddenzee

10x resultaat!

Streefbeeld
Rijke Waddenzee
in 2030
1 Het voedselweb is in eve
nwicht.
2 	Er is een grootschalige aan
wezigheid
van biobouwers, zoals
mosselbanken
en zeegrasvelden.
3 	Er is schoon en helder (ge
noeg)
water.
4 	De Waddenzee is een vei
lige plek
voor bewoners en geb
ruikers.
5	
De Waddenzee is optim
aal ingebed
in de internationale ket
en van
wetlands.

Onze opdracht
initiatieven
ting geven van bestaande
-	versnellen, bundelen en rich
nzee;
gericht op een Rijke Wadde
het
jecten en maatregelen om
-	ontwikkelen van nieuwe pro
te geven;
natuurherstel een impuls
kelingen
t op kansrijke natuurontwik
-	faciliteren van coalities gerich
ied;
rzaam gebruik van het geb
in combinatie met een duu
en.
r financiering van project
realiseren van kansen voo

-
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10x resultaat!
het Programma na
ar een Rijke Wad
denzee heeft veel
daarvan staat hi
kleine en grote re
er op een rijtje.
sultaten geboekt.
een uitgebreid ov
Een aantal
erzicht vindt u op
: www.rijkewadde
nzee.nl

1. Akkoord handkok
kelvisserij

Onder leiding van he
t Programma is het
handkokkelakkoord
de Waddenzee gro
gesloten. Nu is deze
eit weer terwijl er me
visserij duurzaam ge
er mensen hun bro
regeld. Het kokkelb
od mee verdienen.
estand in

2. Duurzame mossel
visserij

Het mosselakkoord
voorziet in een geleid
elijke afbouw van de
via drijvende touwc
bodemberoerende
onstructies (de zoge
mosselvisserij naar
na
amde mosselzaadinv
het invangen van mo
vissers en natuurbe
an
ginstallaties; MZI’s)
sselzaad
schermers.
. PRW begeleidt de
ze constante dialoo
g tussen

3. Vismigratierivie
r Afsluitdijk

De Vismigratierivier
door de Afsluitdijk
is een innovatief en
IJsselmeer en de zo
baanbrekend projec
ute Waddenzee. Da
t om een overgang
ardoor verbetert de
te ontwikkelen tussen
visstand en blijft de
het zoete
zoetwaterfunctie va
n het IJsselmeer be
houden.

4. Zandige variant
Prins-Hendrikdijk
Texel

Waddenzeedijken be
staan vaak uit asfalt
en basaltblokken. Bij
nu aan de slag met
de Prins-Hendrikdijk
een zandige dijk. Da
op Texel gaat het Ho
t
zorgt voor veiligheid
ogheemraadschap
en recreanten.
en creëert een aantr
ekkelijke leefomgevin
g voor vogels

5. Ontwikkeling co
garnalenvisserij nvenant duurzame
De garnalenvisserij

heeft nog te veel bij
vangst en verstoort
de sector economisc
de natuur onder wa
h onder druk. In ov
ter. Tegelijkertijd sta
erleg met alle belan
at
onderhandelingen
ghebbende partners
tot een duurzaam co
begeleidt PRW de
nvenant.

6. uitvoering Feuge
lpôlle Ameland

De Feugelpôlle is ee
n kwelder op zuidw
est-Ameland die in
kwelder de kust be
zee dreigt te verdw
schermt en een veilig
ijnen. Doodzonde om
heenkomen biedt aa
dat de
schelpdierenbank vo
n Wadvogels. Inmidd
or gelegd. Zo wordt
els is er ondermeer
kustveiligheid geco
een
mbineerd met natuu
rbescherming.

7. Wat en waarheen

met de Eems-Dollar
d

PRW heeft de kenn
is over de werking
van het Eems-estua
nisdocument en ee
rium verzameld en
n Koersdocument.
helder uiteengezet
Be
langrijke bouwstene
in een Kenontwikkelingen in ba
n voor de intentieve
lans te krijgen met
rklaring om de econ
de natuur.
omische

8. Pact van Rede

Droogvallen op het
Wad; het is een un
ieke natuurbeleving
natuur verstoren. Re
. Tegelijkertijd kan de
creatie- en natuuror
aanwezigheid van me
ganisaties hebben nu
nsen de
aanpak bedacht ov
onder begeleiding
er wat waar wel en
van PRW een gezam
niet kan: het Pact va
en
lijke
n Rede.

9. Building with Na
ture Waddenzeehav
Een goede bereikbaa
rheid van Wad
ens

denzeehavens en de
in het gebied. Maar
Waddeneilanden is
alles dreigt dicht te
belangrijk voor de ec
slibben. PRW heeft
onomische kansen
wikkeld om slimme
samen met de Wad
r te baggeren. Goed
denzeehavens een
voor de natuur, terwi
programma ontjl de baggerkosten
omlaag gaan.

10. Ecologisch Spo
orboekje oliebest
rijding

Een olieramp in de
Waddenzee moet va
nwege de vele kweld
dan in een ‘gewone
ers, schorren en on
’ zee. PRW heeft ee
diepten op een ande
n
‘ecologisch spoorbo
re manier bestreden
bestrijden in dit uniek
ekje’ gemaakt. Daar
worden
e Werelderfgoed-g
staat nu precies wie
ebied.
wat moet doen om
de olie

Waddenzee

te

