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Streefbeeld  
rijke Waddenzee  in 2030

1  Het voedselweb is in evenwicht.
2    Er is een grootschalige aanwezigheid 

van biobouwers, zoals mosselbanken 
en zeegrasvelden.

3   Er is schoon en helder (genoeg) 
water.

4    De Waddenzee is een veilige plek 
voor bewoners en gebruikers.

5  De Waddenzee is optimaal ingebed 
in de internationale keten van 
wetlands.

 Onze Opdracht

-  versnellen, bundelen en richting geven van bestaande initiatieven 

gericht op een Rijke Waddenzee;

-  ontwikkelen van nieuwe projecten en maatregelen om het 

natuurherstel een impuls te geven;

-  faciliteren van coalities gericht op kansrijke natuurontwikkelingen 

in combinatie met een duurzaam gebruik van het gebied;

- realiseren van kansen voor financiering van projecten.

Samen werken aan  
een rijke waddenzee,  
voor natuur en menS 

10x resultaat!
Programma naar een rijke Waddenzee
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10x reSultaat! 
het prOgramma naar een rijke Waddenzee heeft veel kleine en grOte reSultaten gebOekt. een aantal 

daarvan Staat hier Op een rijtje. een uitgebreid Overzicht vindt u Op: WWW.rijkeWaddenzee.nl   1. Akkoord hAndkokkelvisserijOnder leiding van het Programma is het handkokkelakkoord gesloten. Nu is deze visserij duurzaam geregeld. Het kokkelbestand in 

de Waddenzee groeit weer terwijl er meer mensen hun brood mee verdienen.
2. duurzAme mosselvisserijHet mosselakkoord voorziet in een geleidelijke afbouw van de bodemberoerende mosselvisserij naar het invangen van mosselzaad 

via drijvende touwconstructies (de zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties; MZI’s). PRW begeleidt deze constante dialoog tussen 

vissers en natuurbeschermers.

3. vismigrAtierivier AfsluitdijkDe Vismigratierivier door de Afsluitdijk is een innovatief en baanbrekend project om een overgang te ontwikkelen tussen het zoete 

IJsselmeer en de zoute Waddenzee. Daardoor verbetert de visstand en blijft de zoetwaterfunctie van het IJsselmeer behouden. 4. zAndige vAriAnt Prins-hendrikdijk texel
Waddenzeedijken bestaan vaak uit asfalt en basaltblokken. Bij de Prins-Hendrikdijk op Texel gaat het Hoogheemraadschap  

nu aan de slag met een zandige dijk. Dat zorgt voor veiligheid en creëert een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels  

en recreanten.

5. ontwikkeling convenAnt duurzAme gArnAlenvisserijDe garnalenvisserij heeft nog te veel bijvangst en verstoort de natuur onder water. Tegelijkertijd staat 
de sector economisch onder druk. In overleg met alle belanghebbende partners begeleidt PRW de 
onderhandelingen tot een duurzaam convenant.

6. uitvoering feugelPôlle AmelAndDe Feugelpôlle is een kwelder op zuidwest-Ameland die in zee dreigt te verdwijnen. Doodzonde omdat de 
kwelder de kust beschermt en een veilig heenkomen biedt aan Wadvogels. Inmiddels is er ondermeer een 
schelpdierenbank voor gelegd. Zo wordt kustveiligheid gecombineerd met natuurbescherming.7. wAt en wAArheen met de eems-dollArd PRW heeft de kennis over de werking van het Eems-estuarium verzameld en helder uiteengezet in een Ken-

nisdocument en een Koersdocument. Belangrijke bouwstenen voor de intentieverklaring om de economische 

ontwikkelingen in balans te krijgen met de natuur.

8. PAct vAn rede Droogvallen op het Wad; het is een unieke natuurbeleving. Tegelijkertijd kan de aanwezigheid van mensen de 

natuur verstoren. Recreatie- en natuurorganisaties hebben nu onder begeleiding van PRW een gezamenlijke 

aanpak bedacht over wat waar wel en niet kan: het Pact van Rede. 

9. Building with nAture wAddenzeehAvensEen goede bereikbaarheid van Waddenzeehavens en de Waddeneilanden is belangrijk voor de economische kansen 

in het gebied. Maar alles dreigt dicht te slibben. PRW heeft samen met de Waddenzeehavens een programma ont-

wikkeld om slimmer te baggeren. Goed voor de natuur, terwijl de baggerkosten omlaag gaan.10. ecologisch sPoorBoekje olieBestrijding wAddenzee
Een olieramp in de Waddenzee moet vanwege de vele kwelders, schorren en ondiepten op een andere manier bestreden worden 

dan in een ‘gewone’ zee. PRW heeft een ‘ecologisch spoorboekje’ gemaakt. Daar staat nu precies wie wat moet doen om de olie te 

bestrijden in dit unieke Werelderfgoed-gebied.

10x resultaat!


