
Ardie Noorman, Vereniging Natuur en Vogelwacht Schiermonnikoog:

“… het één van de meest ongerepte natuurgebieden van Noord-West Europa is met
evenwicht tussen natuur en menselijke activiteiten. Hierdoor kunnen veel mensen de
natuur beleven en leren waarderen, en kunnen diverse kleinschalige activiteiten
plaatsvinden, zoals recreatie, wetenschappelijk onderzoek en economisch medegebruik,
zonder dat dit schade of verstoring teweegbrengt. Dit alles dient uiteraard in harmonie en
in goed onderling overleg te gebeuren.”

Barbara Rodenburg-Geertsema, Vereniging voor de visserij met Vaste Vistuigen
Noord (VVVN):

“… wij als vissers volledig afhankelijk zijn van wat de zee ons biedt. En met de ondiepe
boten die we op het Wad gebruiken, kunnen we niet zomaar verder weg de Noordzee op.
Bescherming van de natuurlijke rijkdom van het Wad is voor ons dus van levensbelang.
Daarbinnen moet ruimte zijn voor een goed beheerde visserij. Juist dat samengaan van
mens en natuur is belangrijk in deze regio. Onze visserij is al zo oud als de bewoning van
het Waddengebied zelf en kent een heel rijk verleden. Nu streven we naar een rijke
toekomst, voor de Waddenzee, voor onszelf en voor de jeugd.”

Dirk-Jan Moes, campinghouder:

“… het een bijzonder gebied is. De toerist die naar Terschelling komt, kiest veelal voor het
eiland vanwege de natuur. De brede stranden en de open polder maken het plaatje
compleet. Echter, we moeten op de Wadden de balans zien te houden tussen economisch en
ecologisch belang. Af en toe draven we op het gebied van natuur een beetje door.
Ondernemers en bewoners worden overspoeld met regels en beleid. Dit geeft vaak een
gevoel van onbegrip en creëert weerstand, terwijl er juist een win-win situatie te behalen
valt. Het is dus zaak om overzichtelijk en in simpele taal te werken. Less is more.”

Natura 2000 Waddengebied

Samenwerkingsverband ministerie EL&I (Dienst Landelijk Gebied),
ministerie I&M (Rijkswaterstaat) en provincie Fryslân

Ik vind behoud van het
Waddengebied belangrijk
omdat…

Daar draait het om bij

Natura 2000. Het doel is het

keren van de achteruitgang

van de biodiversiteit

(soortenrijkdom).

De biodiversiteit in Europa

gaat al jaren achteruit.

Duurzame bescherming van

flora en fauna is daarom

hard nodig. Ook in het

Waddengebied.

Nico de Laat, Natuurmonumenten:

“… de Waddenzee een puur en schijnbaar ongerept natuurgebied is, een onmisbaar
onderdeel van de internationale trekroute van vogels en aangewezen als werelderfgoed.
Toch weten we dat de Waddenzee er niet goed voor staat. Menselijke activiteiten laten diepe
sporen na. Overheden, natuurorganisaties en steeds meer marktpartijen zetten zich in om
van de Waddenzee weer een rijke zee te maken. Voor het herstel en behoud van die
natuurwaarden is het belangrijk dat we zorgvuldig kijken naar wat moet voor de natuur en
wat kan voor de mens. Het Natura 2000-beheerplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

Zomer 2011Natuur beleven, gebruiken en beschermen

Francine Giskes, burgemeester van Texel:

“...omdat het uniek in de wereld is, het ons op Texel inspireert zorgvuldig om te gaan met de
omgeving en te zoeken naar duurzame oplossingen voor alles: niet alleen energie, maar ook
wonen, toerisme en alles wat mensen naar het Wad brengt.”

Planning
Momenteel wordt hard gewerkt aan de bouwstenen van het beheerplan, zoals
het in kaart brengen van de effecten van bestaand gebruik op de natuurdoelen,
mogelijke maatregelen en het maken van afspraken over monitoring,
handhaving en communicatie.
Zodra het beheerplan in concept gereed is (naar verwachting voorjaar 2012),
zal het met de maatschappelijke organisaties en bestuurders worden
afgestemd. Daarnaast wordt het beheerplan ter inzage gelegd en kunnen
belanghebbenden zienswijzen indienen (najaar 2012).

Mijn missie voor Natura 2000 is…

Hans Lammers, projectleider Noordzeekustzone (RWS):

Aante Nicolai, projectleider Waddenzee (RWS):

Ettienke Bakker, projectleider Schiermonnikoog (Provincie Fryslân):

Piet op 't Hof, projectleider Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland
(DLG):

“…natuurbescherming in de kustzee op poten zetten en regelen dat dit
praktisch wordt uitgevoerd. Duidelijk laten zien wat dit oplevert en daarmee
de natuur van zee en kust dichter bij de mensen brengen. Dat zijn mijn
belangrijkste ambities voor het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone.”

“.... geslaagd, wanneer alle gebruikers en belanghebbenden in de Waddenzee
het vanzelfsprekend vinden om tijdens hun werk of vrije tijd in het gebied
zoveel mogelijk rekening te houden met de natuurbelangen.”

“…in de beheerplannen duidelijk te maken wat we moeten doen en weten voor
het behoud van de belangrijke natuurwaarden in de gebieden èn laten zien dat
we daar goede afspraken over kunnen maken samen met de beheerders en de
gebruikers van de gebieden.”

“… draagvlak voor natuur bij de lokale (eiland)bevolking. Natura 2000 is
daarbij een onmisbaar instrument.”

Projectgroep Natura 2000 Waddengebied. V.l.n.r. Aante Nicolai, Sies Krap, Ettienke
Bakker, Hans Lammers en Piet Dijkstra (voorzitter). Niet op de foto: Piet op ’t Hof.

Meer weten?
Voor meer informatie, nieuws en actualiteiten verwijzen wij u graag naar
www.waddenzee.nl/natura2000. U vindt hier eveneens de contactgegevens
van de projectleiders.

Samen aan de slag

De ministeries van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie (Dienst Landelijk

Gebied), Infrastructuur en Milieu

(Rijkswaterstaat) en Defensie plus de

provincies Fryslân, Groningen en Noord-

Holland zorgen samen voor één

beheerplan.  Alle partijen zijn samen

verantwoordelijk voor het vaststellen van

het beheerplan Waddengebied.

Uiteraard worden bij de totstandkoming

van het beheerplan ook de inwoners,

gebruikers en belanghebbenden

betrokken. Zo zijn het afgelopen jaar

regelmatig voorlichtingsavonden,

werkconferenties en klankbordgroepen in

de verschillende deelgebieden

georganiseerd.


