JAARVERSLAG 2014 VAN DE VERENIGING WADVAARDERS
het verslag van de werkzaamheden van de Vereniging
JAARVERGADERING
De 24e jaarvergadering van de Vereniging Wadvaarders is op 25 januari 2014 gehouden in het
inmiddels vertrouwde Maritiem College in Harlingen. Ongeveer honderdvijftig Wadvaarders
en gasten waren aanwezig toen voorzitter Kor Wijngaarden stipt op tijd de dag opende.
Hij keek terug op het voorbije jaar, waarin de ondertekening van het Actieplan Vaarrecreatie
Waddenzee 2014-2018 (AVW) een absoluut hoogtepunt vormde. Overheden,
natuurbeschermers en –beheerders en gebruikers van water en land hebben zich hiermee
verbonden tot samenwerken op een groot aantal met het Wad verbonden beleidsterreinen.
Een nieuwe ontwikkeling was de trilaterale samenwerking, die Wadvaarders, Soltwaters (onze
Duitse zusterorganisatie) en Vadehavets Bảdsklubber (de samenwerking van Deense
wadvarende watersportverenigingen) zijn aangegaan. Nu ook het Deense waddengebied de
werelderfgoedstatus krijgt is het belangrijk om ook als vaarders in de trilaterale gremia
gezamenlijk te kunnen opereren.
Philip Drontmann van Bureau Twijnstra en Gudde, die als voorbereider bij het AVW
betrokken was, vertelde ons vervolgens over de totstandkoming daarvan. Onze Erecode speelt
hierin een belangrijke rol: Benaderingen als voorlichting, gastheerschap geven op langere
termijn een beter resultaat voor de natuur en de beleving daarvan dan bestraffing. Over de
inleiding van Philip (en de rest van het ochtendprogramma) is meer te vertellen, maar dat heeft
Paul Raasveld al uitvoerig en uitstekend gedaan in Berichten 91, verschenen in april 2014.
Langzamerhand traditioneel eindigde het ochtendprogramma met de uitreiking van de
Wadvaarderstrofee. Geert Hoogerduijn, teamleider van de Waddenunit, die in 2013 de trofee
een jaar lang trots aan een ieder mocht laten zien, kwam deze nu terug bezorgen. Eveneens
volgens de traditie was er een extra element op aangebracht. Met als opdracht naar ons toe
“houd koers!” is de trofee nu ook voorzien van een kompas.
Om Piet Dijkstra deze ochtend naar Harlingen te krijgen was wat overredingskracht en enige
misleiding nodig geweest, maar nu konden wij hem tenminste dit jaar de Wadvaarderstrofee
overhandigen. Als oud-voorzitter van het Pact van Rede – en eerder in andere rollen – heeft hij
een belangrijke rol gespeeld bij het samen brengen van de verschillende, soms conflicterende,
belangen die met het wadvaren gemoeid zijn.
Aan het slot van het ochtendprogramma waren er de gebruikelijke workshops. De oude en
nieuwe diverse onderwerpen kwamen aan de orde: ankeren, varen op het Duitse Wad,
meteorologie, op de simulator van de Maritieme Academie ervaren hoe een groot schip
reageert, informatie over de mogelijkheden van Nautin kwamen aan de orde. Absolute kraker
was de sessie waarin mensen van de Waddenunit beelden lieten zien en vertelden over van wat
zij op het Wad meemaken. Verslagen van de workshops zijn opgenomen in Berichten 91.
Na dit alles smaakte de traditionele warme lunch van stamppotten (zuurkool en boerenkool met
worst) en een lekker toetje wonderwel. Het geheel was, als gewoonlijk, weer prima verzorgd
door onze gastheer van deze dag: het Maritiem College te Harlingen.
’s Middags vond de (formele) Jaarvergadering van de vereniging plaats. Martin Berk schreef
hierover al een mooie eigen impressie in Berichten 91. Het officiële verslag van deze
ledenvergadering is afzonderlijk in dit “Wadvaardersdag” katern van Berichten 94 opgenomen.
Tenslotte was er de traditionele nazit – al is dat vooral een staand gebeuren - onder het genot
van een drankje en een hapje.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN HET VERENIGINGSJAAR 2012-2013
Een begin maken met de uitvoering van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018
(AVW) was een hoofdtaak in het voorbije jaar. In het late voorjaar werd door de
Waddenprovincies een coördinator (mevrouw Kim Uittenbosch) aangesteld en langzamerhand
kwam het werk aan de verschillende programmahoofdstukken op gang. Bij communicatie,
gastheerschap, havenvisie en dynamische zonering doen wij mee waar we kunnen. Kernstuk voor
ons is toch wel dat laatste programmahoofdstuk. De pilot “Alternatieve route Blauwe Balg” is
juridisch voorbereid en kan in het voorjaar van 2015 van start gaan.
Een poging het VIP-varen nieuw leven in te blazen strandde in mei, toen het op de geplande
vaardag beestenweer bleek te worden. Met windkracht 7-8 en forse buien het wad op, zou bij
onbevaren mensen waarschijnlijk weinig enthousiasme voor het wadvaren wekken.
Op uitnodiging van de Waddenunit mocht het bestuur in het voorjaar meevaren op de Phoca
(vanuit Den Oever) en de Harder (vanuit Eemshaven). Het leverde twee prachtige, maar ook heel
verschillende, vaardagen en goede contacten met deze mensen van de praktijk op.
In het Toeristisch Overleg Waddenzee (TOW) werd een enigszins gewijzigde procedure voor
aanwijzing van afgesloten gebieden (in het jargon: artikel 20-gebieden) besproken. Kleine
aanpassingen van deze gebieden kunnen voortaan met een lichte vaststellingsprocedure
plaatsvinden, voor grotere wijzigingen blijft de weg van de Leidraad bestaan, met alle
mogelijkheden tot inbreng van zienswijze en het maken van bezwaar.
In de voorbije zomer deden we de eerste ervaringen met de nieuwe procedure op. Een aantal
aanpassingen wegens gewijzigde geulen en platen of veranderd gedrag van te beschermen dieren
gaat in 2015 in. Het was goed te kunnen constateren dat de oppervlakte afgesloten gebied
hierdoor wat kleiner wordt. Bij de alternatieve route voor de Blauwe Balg, die over de
Waardgronden loopt, is een wijziging van dit art.20-gebied doorlopen.
Een ander TOW-thema was de problematiek van de kleine havens – de ruimte daarin en de
baggerproblematiek - , waarvoor nieuwe ideeën in ontwikkeling zijn.
Over de versterking van de Afsluitdijk werden dit jaar diverse keuzes gemaakt. Er komt
uiteindelijk een overslagbestendige dijk. Bij superstormen kan er in beperkte mate zeewater over
de dijk slaan, die daarop dan is voorbereid. Bij Den Oever komen vier grote pompen in de
bestaande spuisluizen, waarmee daar het grootste gemaal van Europa ontstaat. Bij
Kornwerderzand en Den Oever moeten de sluiscomplexen versterkt worden. Er komen nieuwe
hoogwaterkeringen buiten de schutsluizen. Vooral bij Den Oever zal dit tot behoorlijk wat hinder
gaan leiden.
De Noordelijke provincies grijpen de Afsluitdijkwerken aan om te proberen aan de Friese kant
van de dijk een aantal eigen ambities uit te voeren: m.n. vismigratierivier en grote schutsluis.
Besluiten zijn daarover nog niet genomen.
Op internationaal gebied gingen de contacten met onze Duitse zusterorganisatie “Soltwaters”
gewoon verder. We stonden weer samen met Soltwaters op de beurs Boatfit in Bremen.
De oprichting van een trilaterale stichting ter bevordering van het wadvaren is in een afrondende
fase.
Met Nautin en de opleidingsinstituten Scheepswijs en Neptunamor, sloten wij overeenkomsten
voor resp. collectieve aansluiting van onze leden op deze informatiesite en voor vaarcursussen
voor beginnende en gevorderde wadvaarders.
De keukentafelgesprekken gaan in een onregelmatige frequentie – d.w.z. naar behoefte - door.
Aan het eind van dit jaar oriënteerde het bestuur zich op de mogelijkheden van de “social media”.
We besloten daar in 2015 mee aan de slag te gaan.
Onze deelname aan Boot Holland in Leeuwarden – geflankeerd door Nautin en de beide
vaarscholen - leverde ons veel publiciteit en nieuwe leden op. We gaan dit in 2015 dan ook zeker
herhalen.

Veel aandacht vroeg in de herfst de viering van het vijfentwintigjarig jubileum van de
Wadvaarders. Het leidde ertoe dat we ook als vereniging en bestuur nog eens goed naar verleden,
heden en toekomst kijken en ons ook door mensen van buiten in de spiegel laten kijken.
Het Wadvaren langs IJssel en Rijn vond plaats op 4 (Zwolle) en 6 november (Woerden). Robbert
van der Eijk leidde ons op beide avonden langs de diverse artikel 20-gebieden en hun betekenis.
Van de kant van het bestuur informeerden we de aanwezige leden (totaal ongeveer 100) over de
dynamische zonering en andere actuele zaken.
“Berichten”, ons verenigingsblad, kwam ook in 2014 vier keer uit. De redactie bestond dit jaar uit
Sieny van Weesep, Roel Luiten, Paul Raasveld en Maarten Snel. Evert-Jan de Kluizenaar is
fotoredacteur. Ferdi Uuldriks stopte in de loop van het jaar met zijn werk als vormgever. We zijn
blij dat Wiep van der Meulen zijn werk over wilde nemen.
De website werd opnieuw geredigeerd door Wim Blankestijn, Hans Fix en Dirk-Jan Schenk.
De beide redacties hielden in eind oktober hun jaarlijks overleg met het bestuur en met elkaar.
De Wadvaardersdag werd in 2014 voorbereid door de Fokko Jan Udema, samen met secretaris
Jaap Klanderman.
Het bestuur bestond sinds de ALV van januari 2014 uit Kor Wijngaarden (voorzitter), Jaap
Klanderman (secretaris), IJsbrand Dijkstra (penningmeester), Pieter van Kuppenveld en Jan
Röben. Robbert van der Eijk neemt als aspirantlid aan de vergaderingen deel.
Het bestuur vergaderde in dit verenigingsjaar tien keer en hield daarnaast een afzonderlijke
bijeenkomst om de beleidsrichting voor de komende periode vast te stellen. Het resultaat daarvan
is verwoord in de Bakens voor 2015.
Omdat we in de praktijk toch een paar knellende bepalingen in de Statuten van de vereniging
tegen kwamen, zijn we bezig met een herzieningsprocedure, die we hopen begin 2015 af te
ronden.
In de kascommissie hadden dit jaar zitting de heren R. Smit en T. Rodenhuis. Reservelid was J.C.
van Rijckevorsel.
Namens het bestuur,
Jaap Klanderman, secretaris

