10 Jaar Werelderfgoed Waddenzee, vaar- en fietstocht
naar Wilhelmshaven
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat het predicaat Werelderfgoed aan het Nederlandse en Duitse
deel van de Waddenzee werd verleend, Denemarken volgde 5 jaar later. Om dat 10-jarige
jubileum te vieren is er vanuit de trilaterale samenwerking besloten om daar aandacht aan te
besteden. Daarom wordt er een fietstocht langs de Waddenzee georganiseerd vanuit
Nederland naar Wilhelmshaven en vanuit Denemarken naar Wilhelmshaven.
Omdat het predicaat eigenlijk verleend is aan het natte deel (water en droogvallende platen)
van de Waddenzee vinden wij Wadvaarders dat we ons niet onbetuigd kunnen laten. Daarom
hebben wij samen met onze Duitse zusterclub Soltwaters besloten om een vaartocht naar
Wilhelmshaven te organiseren. Er is nog overleg met onze Deense zusterclub Vadehavets
Bådklubber om mee te doen.
Vanuit Nederland start de vaartocht -samen met de fietstocht- op 20 juni a.s. op Vlieland. De
planning is dat we in een aantal etappes op de 29e juni in Wilhelmshaven aankomen zodat we
op zondag 30 juni bij het Waddenzeehuis in Wilhelmshaven ons kunnen presenteren en
deelnemen aan de informatiemarkt die daar georganiseerd wordt. Ook de fietstochten komen
op zondag 30 juni in Wilhelmshaven aan. Daar zal ook vanuit de politiek belangstelling zijn.
Hoewel de Waddenzee vooral natuurgebied is willen wij ook laten zien dat er mensen wonen
en werken en dat het gebied een rijke culturele historie heeft. We nemen daarvoor het thema
dat de Waddenzee vroeger een belangrijke handelsroute was. Daarom willen we uit de
verschillende stopplaatsen een regionaal product meenemen die we allemaal in
Wilhelmshaven kunnen overhandigen aan de internationale (politieke) vertegenwoordigers.
Momenteel wordt de tocht uitgewerkt maar de oproep is alvast om deel te nemen aan de
vaartocht. Dat mag helemaal tot in Wilhelmshaven maar dat kan ook een etappe zijn.
Reserveer alvast de data in uw agenda: vertrek 20 juni op Vlieland, aankomst 30 juni in
Wilhelmshaven. Op de site van Wadvaarders wordt binnenkort de informatie geplaatst die dan
steeds uitgebreid wordt naarmate de voorbereidingen vorderen.
Nadere informatie krijgt u t.z.t. via een volgende BaW.
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