JAARVERSLAG 2007 VAN DE VERENIGING WADVAARDERS
(het verslag van de werkzaamheden van de Vereniging)
(definitief vastgesteld in de algemene Ledenvergadering dd. 26 januari 2008)
Op grond van veel waarnemingen gedurende de proef met de Erecode voor het droogvallen
wordt in de eindevaluatie geconcludeerd dat de verstoringen door droogvallende boten en hun
bemanningen niet toegenomen, maar op de meeste plaatsen licht afgenomen zijn. Dat de proef
als zodanig geslaagd is leidt tot de volgende stap: De afspraken uit de Erecode zijn tot wet- en
regelgeving gemaakt. Dat gaat overigens niet van de ene dag op de andere. Om er voor te
zorgen dat er tussen de huidige situatie en de nieuwe wet- en regelgeving geen “gat” ontstaat,
zijn de afspraken uit de Erecode voor vier jaar verlengd. Dat is opgenomen in het Convenant
Vaarrecreatie. Ook worden in dit convenant afspraken gemaakt over voorlichting, educatie,
waarneming (monitoring) en handhaving, evenals over lange-termijn-onderzoek.
Dit convenant gaat vooral over het aantal ligplaatsen in de waddenjachthavens. Maar parallel
daaraan is beschreven dat een goede balans tussen natuur en recreatie zeer wel mogelijk is. In
onze termen noemen wij dat: Vrij en Verantwoord varen en droogvallen. De vereniging
Wadvaarders is een van de partijen die betrokken was bij de totstandkoming van het
Convenant Vaarrecreatie; dit convenant is daarom door ons ook mede-ondertekend. De
ondertekening heeft 3 december jongstleden plaats gevonden.
In dit convenant staat beschreven dat de inzichten uit onderzoek en monitoring, zijnde enkele
van de vervolg-activiteiten van het convenant, zullen worden ingebracht in Natura 2000 en
het beheer- en ontwikkelplan. De vereniging Wadvaarders is als lid van het Programmateam
bij die vervolgactiviteiten betrokken.
Met de gezamenlijke natuurbeheerorganisaties is afgelopen jaar niet zo intensief overlegd
over invulling van de zogenoemde Oren-en-Ogen-op-het-Wad functie van Wadvaarders,
zoals besproken tijdens de jaarvergadering 2007. Helaas heeft het niet tot concrete plannen
geleid.
Over de markering van het Smeriggat voor het seizoen 2007 is opnieuw gesproken, andermaal
tussen RWS, LNV en de vereniging Wadvaarders. Volledig weghalen van de betonning was
voor de vereniging Wadvaarders geen optie; gewoon betonnen alsof het een doorgaande route
is is voor RWS onbespreekbaar omdat de geul in feite dood loopt en dus geen vlotte en veilige
vaart kan worden geboden. In goed overleg is daarom besloten om de zuidelijke punt van het
artikel 20 gebied op het Rif te markeren met een gele stompe boei, gedurende de periode dat
het gebied gesloten is wegens broedende vogels. De geul die toegang geeft tot het rustige
water tussen Engelsmanplaat en Rif loopt pal langs de zuidzijde van die gele stompe ton. Als
die lastige ingang gepasseerd is, moet de schipper zelf zijn route vinden, op weg naar een
goede anker- of droogvalplek. Na afloop van seizoen 2007 zal deze pragmatische oplossing
opnieuw besproken worden.
Niet alleen het Smeriggat is van belang voor de Wadvaarders, bij voorkeur blijft natuurlijk het
hele Waddengebied open om Vrij en Verantwoord van te genieten. De Wadvaarders hebben
er uiteraard begrip voor dat er gebieden zijn die beschermd moeten worden voor de vogels en
natuur en dus afgesloten moeten worden.
Deze artikel 20 gebieden zijn een belangrijk onderwerp voor de Wadvaarders. Temeer omdat
LNV niet altijd met gegronde redenen voornemens heeft bepaalde gebieden af te sluiten. In de

TOW-vergadering van 9 oktober presenteerde LNV 14 voorstellen voor aanwijzing,
uitbreiding of wijziging van artikel 20 gebieden voor het jaar 2008. De toelichting bij deze
voorstellen was summier en globaal (er is te vaak verstoring van zeehonden, er is verstoring
vanuit droogvallende schepen, et cetera). Tijdens de TOW-vergadering van 9 oktober heeft
over deze 14 voorstellen geen overleg plaatsgevonden, anders dan in algemene zin over de
gang van zaken die tot deze voorstellen heeft geleid. Op 6 november 2007 heeft LNV-Noord
overleg gehad met de terreinbeheerders en de gebruikersorganisaties over de artikel 20
gebieden. Aan de hand van de agenda is constructief gesproken over vier van de veertien
voorstellen van LNV. Na de TOW vergadering van 9 oktober en 6 november zijn er nog twee
gesprekken met LNV geweest., op 27 november met terreinbeheerders, BBZ en Wadvaarders
over de vier hotspots en op 04 december met ANWB, HISWA, BBZ en Wadvaarders over het
totaal aan plannen voor 2008 (en verder) Het resultaat voor wat betreft de plannen voor artikel
20 gebieden 2008 is onder andere op de Website bekend gemaakt. Het definitieve en formele
besluit volgt in de Staatscourant, medio januari.
Op 7 september stond het traditionele VIP-varen gepland. Aanvankelijk hadden we het RCW
uitgenodigd. Maar dat gaf al spoedig aan dat de geplande datum niet haalbaar was.
We hebben daarop de tweede-kamer-commissies voor LNV en VROM uitgenodigd. Bij de
secretariaten van die beide commissies viel de uitnodiging in goede aarde, zowel qua
bedoeling als qua datum. Maar het aantal belangstellenden was uiteindelijk te gering.
Voor komend jaar hebben we opnieuw het RCW uitgenodigd.
De werkgroep communicatie is dit jaar op 10 januari 2007 voor het eerst bij elkaar gekomen.
De werkgroep is gaan kijken wat nodig is om een goede communicatievorm te ontwikkelen,
zowel extern als intern. Een proces waarbij professionele begeleiding wenselijk is en daarom
wordt ondersteund door Nynke Bout De werkgroep heeft haar adviezen aan het bestuur
geformuleerd in een notitie. Het bestuur heeft deze notitie als beleidsstuk overgenomen.
Belangrijke punten uit deze notitie:
De verenigingsmedia dienen ter bevordering van de verenigingsdoelen, als vastgesteld door
de Algemene Ledenvergadering.
De website wordt hoofdingang voor de communicatie en levert vooral doelgroepgerichte,
actuele informatie. Berichten verzorgt achtergronden, bespiegelingen, verhalen.
De redacties van Website en Berichten worden samengevoegd. Een kernredactie bepaalt waar
artikelen worden geplaatst. Een bestuurscoördinator bewaakt de doelgerichtheid van de
media.
Alle uitingen van de vereniging dienen binnen één huisstijl te worden vormgegeven.
De opdracht om een huisstijl te ontwerpen is door het bestuur gegund aan Pentapark. De
website is inmiddels opnieuw vormgegeven.
Tijdens de voorbereiding van Berichten 67, bleken er vier artikelen te zijn waarvan twee
redactieleden beoordeelden er geen verantwoording voor te kunnen nemen. Nadat het bestuur
kennis had genomen van de inhoud van deze artikelen, was ook zij van mening dat deze niet
geplaatst konden worden. Naar aanleiding van dit besluit, heeft Rian Rensen haar functie als
hoofdredacteur van Berichten neergelegd
Voor de website is er een nieuw redactieteam onder leiding van eindredacteur Ulco de Haan
gevormd. Redacteuren zijn: Rolf Zijlstra (Wadvaren), Dirk-Jan Schenk (vraagbaak, forum en
Verantwoord), Hans Scheer, later een vacature (Vrij) en Roel Luiten (Vereniging) Voor
Berichten wordt gewerkt aan een nieuwe redactie.
In de praktijk is gebleken dat de informatievoorziening vanuit het bestuur aan de Vereniging
nog onvoldoende wordt gevonden. Hierdoor is in november besloten dat er een redactielid de

bestuursvergaderingen bijwoont en een algemeen verslag hiervan op de Website te plaatsen.
Dit met als doel de leden meer te betrekken en beter op de hoogte te houden.
Het bestuur is al vroeg in het jaar begonnen met overleggen via de telefoon, mail en de
bestuursvergaderingen. Dit jaar voor het eerst ook regelmatig in Zwolle om de (aspirant)
leden die niet uit het hoge Noorden komen een langere reistijd te besparen. In het totaal heeft
het bestuur 9 keer met elkaar vergaderd, te weten op 16 januari, 13 februari, 29 maart, 8 mei,
13 juni, 28 augustus, 17 september, 10 oktober en 20 november
Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit vijf leden, te weten Maarten Snel
(voorzitter en tevens woordvoerder namens de vereniging), Karel Helder (vice voorzitter en
monitor van overheids- en internationale ontwikkelingen), Evert Jan de Kluizenaar (penningmeester, contacten secretariaat en voorbereidingen jaarvergadering), Hans Detmers
(bestuurlijk contact met de redacties van Berichten en de site) en Maaike Richards
(secretaris).
Eilard Jacobs heeft zich vele jaren intensief en zeer zinvol ingezet als bestuurslid en vice
voorzitter en is tijdens de officiële jaarvergadering afgetreden. Karel Helder is voor de tweede
maal in het bestuur gestapt en heeft de taken van Eilard over genomen.
Gerd Beunk is ook dit jaar het bestuur blijven steunen als adviseur en contactpersoon met het
Regionaal Platform Waterrecreatie. Daarnaast heeft Gerd de organisatie weer op zich
genomen voor de regionale ledenbijeenkomsten: het Wadvaren langs de Oude Rijn te
Woerden en Wadvaren langs de IJssel te Zwolle.
Doordat al vroeg in het jaar bekend is dat er in januari 2008 een aantal bestuursleden zullen
aftreden is er al snel gezocht naar leden die mee wilden draaien om zich vast te verdiepen in
alle werkzaamheden en contacten rondom de vereniging Wadvaarders. Jaap Bosch had zich
in eerste instantie ook al in 2006 gemeld en besloten voor 2007 nog niet toe te treden tot het
bestuur. Na de jaarvergadering werd zijn enthousiasme weer zodanig aangesproken dat hij
alsnog besloten heeft toe te treden tot het bestuur als aspirant lid.
Ook Gerke Brouwer maakte al snel kenbaar mee te willen draaien en is tot november zeer
actief betrokken geweest bij onder andere de werkgroep communicatie, en de redactie van
Berichten en Website. Om meerdere redenen heeft hij alsnog besloten zich niet officieel
kiesbaar te stellen tot het bestuur.
In november is Jan Asselbergs aangeschoven aan de bestuurstafel met de intentie toe te treden
als algemeen bestuurslid en de taken van Gerke Brouwer over te nemen.
Op zaterdag 27 januari werd de traditionele Algemene Jaarvergadering in het Maritiem
College Harlingen gehouden. (Hierover is een apart verslag beschikbaar over de formele
jaarvergadering) Dit jaar gaat de trofee naar Stichting W.A.D. ,voorheen de ‘’Wilde
Kokkels’’. Deze stichting bepleit het invoeren van het systeem ‘’Wadwachten” De naam
Wadwachten mag wat de Wadvaarders betreft wel een andere naam krijgen, maar we staan
wel achter dit ‘’gastheerschap’’ met behulp van het Waddenfonds. Dhr. Lenze Hofste neemt
de trofee in ontvangst en doet nog kort het woord.
Sieny van Weesep ontvangt haar Wadvaarders plaquette als dank voor haar jarenlange hulp
achter de schermen bij de voorbereidingen van de jaarvergadering.
De andere plaquette gaat naar Els Knol-Licht als dank voor haar jarenlange werk voor de
schermen als hoofdredacteur van de Berichten
De jaarlijks regionale ledenbijeenkomst in Woerden, het Wadvaren langs de Oude Rijn,
vooral voor leden woonachtig in het midden van het land in november j.l werd weer
enthousiast bezocht. Voor de tweede keer werd een dergelijke bijeenkomst ook gehouden in
Zwolle, Wadvaren langs de IJssel, waar circa 70 Wadvaarders aanwezig waren. Onderwerpen

als tips, trucs en technieken voor Vrij en Verantwoord ankeren en droogvallen kwamen aan
bod.
De Website wordt nog steeds goed bezocht. De Berichten is dit jaar ook weer vier keer
verschenen.
Vanaf september 2007 is weer een aantal actieve en betrokken Wadvaardersleden, samen met
bestuurslid Evert Jan de Kluizenaar begonnen met de voorbereidingen voor de
jaarvergadering van 26 januari 2008.
In de kascommissie 2007 hebben zitting: Frits Bausch en Fook Blank
Het ledenaantal bedroeg eind 2007 exact 1250 leden.
Maaike Richards, secretaris.
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