INHOUD
recreatievaart toegang te krijgen tot
de vele overlegorganen is in mei jl. het
Verbond Vaarrecreanten Waddenzee
(VVW) opgericht. Hierin participeren de
Toerzeilers, het Watersportverbond, de
ANWB en de Wadvaarders. De Vereniging
Beroepschartervaart (BBZ) doet mee als
toehoorder.
In oktober varen we met een aantal leden

4

van onze vereniging, onder auspiciën

19

van Staatsbosbeheer en met uitleg van

BE
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TEN
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de gidsen, naar Rottumeroog. Nu de

3

vogels er tijdelijk niet zijn, kunnen we als
mensen van dit prachtige natuurgebied
genieten. Een boeiende excursie! Ook
aanbevelingswaardig is het Dark Sky
Symposium dat dit najaar wordt gehouden
in Kollumerpomp door de Waddenacademie
samen met het Programma naar een Rijke
Waddenzee.
Tot slot, graag ontmoeten wij u in Lelystad,
waar we dit najaar onze herfstbijeenkomst
houden. Nadere informatie volgt per mail.

12
4 Ankerwacht
	Eilard Jacobs legt uit waarom bij
droogvallen ook ankerwacht nodig bleek.

Kor Wijngaarden, voorzitter

6 Nieuwe kaarten voor het Wad
	Hans Fix legt in gewone mensentaal
de fantastische mogelijkheden uit voor
Wadvaarders van actuele digitale kaarten.

12 T
 wee paar ogen waken 24 uur
over het Wad
	Martin Berk schrijft zijn impressie van een
bezoek aan de Brandaris en interviewt
twee verkeersleiders.

Inleverdatum

27
21 Boekbespreking
	Annemarie Zuydweg bespreekt het lijvige
boek Het getij.

22 Herinrichten haven Terschelling
	Rob Leemans licht standpunt Wadvaarders
toe.

24 Broekerhaven
	Maarten Snel ontdekt een oud
zuiderzeehaventje en verliest daarmee zijn
vooroordeel over het IJsselmeer.

27 W
 advaren zonder veel
rekenwerk

16 M
 inisterie van Economische
zaken: meer afsluitingen in
2018?

	Wim Blankenstijn loodst ons al rekenend

	Kor Wijngaarden verwoordt het standpunt

28 Droogvallen onder een drone

Ameland binnen.

van de Wadvaarders waarom twee

Paul Raasveld monitort met de Krokfors

zeehondenplaten niet dienen te worden

niet alleen vogels maar ook een drone.

afgesloten.

kopij

19 Een pelikaan

30 K
 leine waddenhavens, groot
waddenplezier

Kopij voor Berichten 103 uiterlijk

	Zesjarige Lutske vertelt aan mevrouw

	Jan Röben doet alle Oostfriese

11 maart 2018 naar de redactie:

Haes dat kinderen ook wadvaren want zij

waddeneilanden en ontdekt het geheim van

wadvaardersberichten@wadvaarders.nl

heeft een pelikaan gezien.

kleine waddenhaven, ook voor Nederland.

