Wie herkent ‘m nog? De flessenpost! In 2010 heeft het Programma naar een
Rijke Waddenzee (PRW) zo tientallen ideeën opgehaald voor een mooiere
Waddenzee. Eén daarvan was bijvoorbeeld dat er “iets” gedaan moest
worden met de Afsluitdijk voor natuur en vispaseerbaarheid. Inmiddels is de
Vismigratierivier een begrip geworden en zit de aanjaagfunctie van PRW er
voor dit project op.
Nu is het 2016. Daar hebben wij als PRW erg veel zin in. Het afgelopen jaar
is namelijk een jaar geweest waarin we veel tijd en energie hebben gestoken
in de doorstart van het programma; een nieuw programmaplan, meer
samenwerkingspartners met nieuwe culturen, juridische convenanten en
nieuwe opdrachtgevers.
We werken nu aan de hand van 9 strategieën aan een Rijke Waddenzee:
1. Verduurzaming visserij
2. Completeren voedselweb: biobouwers en vissen
3. Vogels: Flyway en broedsucces
4. Verzachten Randen van het Wad
5. Sedimenthuishouding: veiligheid en biodiversiteit
6. Verduurzaming havens en vaargeulmanagement
7. Eems-Dollard estuarium
8. Duurzaam Waddentoerisme Werelderfgoed
9. Effecten externe invloeden.
In 2016 gaan we weer volle kracht vooruit! Met díe zaken waar we echt goed
in zijn: partijen verbinden, beleid in uitvoering brengen, innovaties aanjagen en
meer draagvlak creëren voor natuur en duurzaam (economisch) medegebruik.
Daarom sturen we nu weer een flessenpost. Zeelieden verstuurden ze vroeger
om hulp te vragen. En misschien heb jij ook een goed voornemen voor een
Rijke Waddenzee? Als PRW steken we graag een helpende hand toe!

PRW VERBINDT PARTIJEN:

3.

PRW HEEFT EN KAN VEEL BEREIKEN DOOR DE BIJZONDERE
MANIER VAN INTERVENIËREN. VERBINDEND MET RESPECT
VOOR IEDERS BELANG EN GERICHT OP RESULTAAT VOOR
EEN RIJKE WADDENZEE. HIERONDER EEN GREEP UIT DE
RESULTATEN VAN 2015.

Zeegras
kansenkaart

1.
4.
6.

Nederland heeft kansrijke locaties voor
het herstel van droogvallend zeegras.
Vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de Friese- en Groningse
kust zijn geschikt, zo blijkt uit een trilaterale
vergelijking. Afgelopen zomer wordt er
ondermeer bij de Rottums en onder Griend
zeegras gevonden. In 2016 werkt PRW aan
een herstelstrategieën voor zeegras.

2.

mosselen

Ja, het kan! Dat was de belangrijkste conclusie van
het haalbaarheidsonderzoek naar Holwerd aan Zee dat
PRW uitvoerde. In de zomer is de eerste verkenning
uitgevoerd naar de mogelijkheden van een spoelmeer.
Voor 2016 blijft PRW verbonden aan dit project door
samen met bewoners en overheden de verbinding
tussen land en zee voor elkaar te krijgen.

PRW begeleidt de meerjarige afspraken over de
mosselvisserij in de Waddenzee en coördineert de
uitvoering. Daardoor is inmiddels 28% van de
Waddenzee gevrijwaard van bodemberoerende
mosselvisserij en de sector heeft geïnvesteerd in
nieuwe kweektechnieken voor het mosselzaad.
Hierdoor wordt de natuur gespaard en is de mosselsector minder afhankelijk van de natuurlijke zaadval.

Swimway:
vrije doorgang
voor vissen

De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien
sinds de jaren ’80. Slecht gaat het vooral met jonge vissen van soorten
zoals; schol, schar en kabeljauw. PRW heeft alle beschikbare feiten op
een rijtje gezet en nieuwe kennis over visstanden inzichtelijk gemaakt.
De uitwerking van maatregelen en onderzoek volgt nu.

Flyway: telling,
rapportage
& alarm

WERKRESULTATEN 2015

holwerd
aan zee

De Waddenzee is een zwakke schakel in
de Oost-Atlantische route van trekvogels.
Hoe meer een trekvogel afhankelijk is
van de Waddenzee, hoe slechter het met
de vogel gaat. Dat blijkt uit de eerste
integrale vogeltelling langs de gehele
trekroute van Groenland tot aan ZuidAfrika. PRW organiseerde de telling en
werkt nu met tal van organisaties aan
maatregelen om het tij te keren.

8.

Plastic
probleem

5.wadvaren

Minder verstoring van vogels en
zeehonden door wadvaarders. Dat is
het doel van het Actieplan Vaarrecreatie.
PRW helpt hier aan mee door tussen
de partijen te staan en plannen tot
uitvoering te brengen. Zo ontvingen
we begin 2015 de Wadvaarderstrofee
van de Wadvaarders vanwege ons
werk voor het Waddengebied.

7.

Beleving: Wadontdekkingskaart

Nooit eerder werkten zoveel verschillende partijen aan één gemeenschappelijke kaart:
de Wadontdekkingskaart. Vanuit vogelvlucht over zie je in een oogopslag de Waddenzee
en de ecologische verbindingen met het achterland tot aan de Alpen.
De Wadontdekkingskaart verscheen afgelopen zomer in een oplage van 100.000 stuks.

Plastic in een Werelderfgoed-gebied? Dat hoort niet. Toch staat het onderwerp
opvallend laag op de bestuurlijke agenda, constateerde Doe Eens Wad. PRW
werd gevraagd mee te helpen en organiseerde een bijeenkomst, agendeerde
het onderwerp in bestuurlijke gremia en kijkt nu voor 2016 of er een stap
voorwaarts kan worden gezet.

9.

Harde
structuren
Waddenzee

Zijn er harde structuren nodig in de Waddenzee? Het Programma naar een Rijke
Waddenzee organiseerde op het randje van de jaarwisseling een bijeenkomst
over de (on)mogelijkheden om harde structuren in de Waddenzee te plaatsen voor
natuurontwikkeling. Een knoop werd er niet doorgehakt, maar er zijn interessante
cross-overs ontdekt waardoor er een mooie basis ligt.
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10.

Eems-Dollard

De vertroebeling van het water in de Eems-Dollard wordt aangepakt. De betrokken
partijen werken samen via de kaders van Economie & Ecologie in Balans waar
PRW een belangrijke bijdrage aanlevert. Net als het ontwikkelen van manieren om
slimmer met slib om te gaan. Vanaf 2016 starten er een reeks pilotprojecten in dit
bijzondere gebied.

