Hoogwatervluchtplaatsen
voor vogels

Verboden gebieden

Vogelplaats

Kitesurfgebied

Zeehondenligplaatsen

Vaarweg; alleen hier is
snelvaren toegestaan

Haven/aanleggelegenheid

Vaarroutes (recreatie)

Actuele kaart
Deze kaart is slechts een grove impressie.
In het Waddengebied kunnen bovendien gebieden
open of juist op slot gaan, afhankelijk van de natuur.
De bebording en betonning in het veld is leidend.
Bij het ontbreken daarvan zijn de coördinaten leidend
zoals ze in de hydrografische kaart staan.
Vaar uiteraard ook op (in)zicht en ervaring.
En kijk voor de meest actuele informatie
op www.nautin.nl

Havens,
niet voor recreatievaart
Primaire bron: Natura 2000-Beheerplan Waddenzee 2016

De ‘Erecode‘ voor het Waddengebied bestaat al meer
dan twintig jaar. Het is een setje van gedragsregels
voor recreanten op het Wad.
De regels worden regelmatig aangepast op de nieuwste ontwikkelingen.
Maar de kern is altijd hetzelfde gebleven; Of je nu (kite)surft, supt, loopt of
zeilt op het Wad, in alle gevallen hoor je op de hoogte te zijn van de Erecode.
De kernboodschap van de Erecode is dat je als (vaar)recreant van harte welkom
bent op het Wad om er van te genieten, maar dat je wel de unieke natuur
respecteert door afstand te houden van vogels en zeehonden.
Pak liever een verrekijker. Zo is er plek voor iedereen.
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Kom niet te dicht bij groepen vogels en zeehonden. Hoe dichterbij je bent,
hoe groter de verstoring. Verstoring leidt tot stress, roof van jongen of
voedseltekort.
Ga pas van boord als vogels die op de waterlijn foerageren zijn verdwenen.
Zo kunnen vogels in alle rust nog hun kostje opscharrelen en hebben ze
voldoende energie.
Kom niet in afgesloten natuurgebieden (aangegeven op zeekaarten en
in het veld met verbodsborden en/of gele markering). Hier bevindt zich
kwetsbare natuur.
Gooi geen afval overboord. Afval, zoals plastic flesjes, is schadelijk voor
het milieu en ontsiert de aanblik van Werelderfgoed Waddenzee.
Vaar rustig en vermijd harde geluiden zoals muziek en hard praten.
Veel dieren vluchten voor geluid dat immers ver draagt op water.
Gebruik geen onnodige felle verlichting.
’s Nachts worden veel dieren onrustig van licht.
Houd uw hond aangelijnd en laat het dier alleen uit bij laagwater.
Loslopende honden zijn een grote schrik voor vogels en zeehonden.
Kitesurf alleen in de daartoe aangewezen kitesurfgebieden.
De kitesurfgebieden staan aangegeven via:
www.nederlandsekitesurfvereniging.nl

ACTUELE VAARINFORMATIE

Ga goed voorbereid het Wad op. Belangrijke informatie over de bezetting
van Waddenhavens, de beste vaartijden, het getij, weersvoorspelling en
gebiedsopeningen en sluitingen vindt u op:
www.waddenhavens.nl of www.nautin.nl
Marifoonkanaal 4
0562 - 44 31 00

MEER WETEN?

www.ikpasophetwad.nl

WADDENZEE WERELDERFGOED
www.waddenzee-werelderfgoed.nl

De Erecode wordt onderschreven door alle bij het Wad betrokken partijen,
zoals de Waddenprovincies, Rijksoverheid, Waddengemeenten, natuurverenigingen,
vaarrecreatie-organisaties en de Waddenzeehavens. De Erecode, die uit
29 gedragsregels bestaat, wordt niet alleen verspreid via de folder, maar ook
via ondermeer trainingen, havens en de website www.ikpasophetwad.nl.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

ERECODE VOOR
WADLIEFHEBBERS
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WADDENZEE WERELDERFGOED
Het Waddengebied is het grootste natuurgebied van Nederland en herbergt
een wildernis die zijn weerga niet kent: de Waddenzee. Altijd in beweging,
geen minuut is gelijk. Onder invloed van eb en vloed veranderen natuur en
landschap voortdurend. Weer, wind en water creëren mooie natuur: slikken,
kwelders, duinen, geulen en zandplaten, waar allerlei dieren en planten leven.
Ze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden in het Waddengebied.
Wereldwijd is de natuur van de Waddenzee zo bijzonder en belangrijk dat
het in 2009 de UNESCO Werelderfgoed status heeft gekregen!

MERIJN TINGA

Leeftijd: 44
Standhaven: Lauwersmeer
Beroep: Plastic Soup Surfer
Credo: Het mooie van het Wad is
dat het elk tij weer anders is
@merijntinga

Merijn Tinga kreeg de aandacht
van de wereldpers door een
surfboard te maken van plastic afval
en vervolgens te gaan kitesurfen.
De Erecode roept Wadliefhebbers op om geen troep in het water te
gooien. Maar zelfs in dit Werelderfgoed gebied komt Merijn Tinga troep
tegen. “Het is een van mijn grootste ergernissen.” Hij laat het er niet bij
zitten en vraagt nu aandacht voor het probleem. Zijn kitetochten haalden de wereldpers, maar hij maakte bijvoorbeeld ook een zeiltocht langs
Scandinavië en ruimde met zijn gezin het plastic op. Dit voorjaar ging hij
suppend over de Rijn. “De bewustwording groeit. Nu wil ik iets concreets
realiseren. Statiegeld op flesjes. Bij de tasjes werkt het al, waarom zou
dat met de flesje niet kunnen?”

“PLASTIC HOORT NIET THUIS IN DE NATUUR”

Zeehonden

UNIEKE STROMING ZAND EN SLIB

De Waddenzee bestaat al vele duizenden
jaren op dezelfde locatie. Dit komt door
de unieke combinatie van aan- en afvoer
van slib en de beschermende werking
van de barrière-eilanden.

Op wie maken ze geen verpletterende indruk? Zeehonden!
Zodra zij ergens hun kop uit het water steken, wordt dat met
de nodige oohs en aah’s begroet. En de kans dat je ze ziet,
is heel groot. In de Nederlandse Waddenzee zwemmen er meer
dan 10.000 rond.

DARWIN

“Juist omdat ze zo leuk zijn, komen mensen soms iets te dichtbij”,
zegt Jan Beekman, coördinator van de campagne ‘Ik pas op het Wad’.
“Vooral als de dieren jongen hebben en op een zandplaat liggen is dat
een probleem. De moeder vlucht het water in. Zo mist het jong een zoogbeurt.
Bovendien zorgt de stress voor extra energieverlies. Zowel bij het jong als de
moeder en er is een kans dat ze elkaar kwijtraken.”

Charles Darwin is wereldwijd bekend
vanwege zijn evolutieleer. Maar Darwin
heeft ook ontdekt dat wormen de basis
zijn voor het leven in de bodem.
Vertaald naar de Waddenzee: zonder
Wadpieren, is er (bijna) geen bodemleven.
Daarmee vormt de Wadpier de basis voor
het bijzondere ecosysteem.

2 soorten

zeehonden in de waddenzee

TREKVOGELS

3.544 Grijze

7.666 Gewone

Veel trekvogelsoorten vliegen
duizenden kilometers en bereiken tal
van plekken. Maar er is een centrale
plek waar ze bijna allemaal langskomen: de Waddenzee. Die centrale
spilfunctie van de Waddenzee voor
trekvogels is een belangrijke reden
waarom het gebied tot Werelderfgoed is benoemd.

totaal

Ongeveer 12 miljoen

Grootste afstand

90.000 kilometer
(Een Noordse Stern uit Delfzijl)

Meest voorkomende
trekvogel

De Bonte strandloper, 246.072

Hoogte

Ganzen vliegen het hoogst van
alle vogels. Tot 7,5 kilometer
hoogte

Het Waddengebied is een unieke plek in Nederland
vanwege de miljoenen vogels die er gebruik van
maken. Voor veel soorten is het de broedplek en voor andere
een noodzakelijke tussenstop op hun loodzware trektochten
van het hoge Noorden naar Afrika en vice versa.
Bijtanken en uitrusten, is het devies. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet
genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange trektochten
eenvoudigweg niet. Voor trek- en broedvogels is genoeg rust een noodzaak
om te overleven. De Erecode roept dan ook wadliefhebbers op om afstand te
houden. Als de eerste vogels wegvliegen, ben je in elk geval te dichtbij.
Loop dan niet verder, maar stop of keer om.

BIJZONDERE WETENSWAARDIGHEDEN
Aantal vogels in de
Waddenzee per jaar

11.210

Vogels
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