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Werelderfgoed gezamenlijk oppakken 
Op 28 augustus is er in Wilhelmshaven gesproken over de opgave die UNESCO heeft mee gegeven bij het 
toekennen van de werelderfgoedstatus aan de Waddenzee, namelijk: kom tot een gezamenlijke benadering 
van recreatie en toerisme.  

Er zijn vijf thema's behandeld: 1. Website, 2. Corporate Design and Logos, 3. Marketing Concept, 
4.Information and Awareness, 5. Organization and Financing. Per thema gaan er werkgroepen aan de slag. In 
juni is er een meertalige website Werelderfgoed gelanceerd die gemaakt is door Interwad (waddensea-
worldheritage.org). Deze website wordt nu verder uitgewerkt. Het gebruik van het werelderfgoed logo is aan 
strikte voorwaarden gebonden. We werken aan een juiste weergave en hanteerbare toepassing voor iedere 
belanghebbende in het waddengebied. Verder is het van belang dat er in bekendmaking en bewustwording 
wordt geïnvesteerd. 'U bevindt zich hier aan de rand van een uniek werelderfgoed!' Dit geldt voor bezoekers 
maar zeker ook voor bewoners. 

Op 30 november is een vervolgbijeenkomst gepland. De bedoeling is dat er tijdens de Trilaterale 
Regeringsconferentie in maart 2010 een gezamenlijk Communicatie en Marketingplan voor werelderfgoed 
Waddenzee gepresenteerd kan worden. 

Wilt u meer weten of uw bijdrage leveren aan de gezamenlijke strategie dan kunt u contact opnemen met 
Harald Marencic van het International Waddensea Secretariat in Wilhelmshaven (marencic@waddensea-
secretariat.org).

Maatregelenprogramma Léven in de Wadden
Het Maatregelenprogramma geeft de uitwerking van de afspraken en agenda van deel A van het B&O-plan. 
Het is een groeiend programma waaraan zowel overheden als bedrijfsleven als belangenorganisaties 
bijdragen.  

Voor diverse afspraken lopen inmiddels activiteiten. Activiteiten die soms wel bundeling behoeven, maar in 
samenhang leiden naar het doel waarvoor de afspraak is gemaakt. Zo lopen er bijvoorbeeld op het thema van 
recreatie & toerisme onderzoeken naar zorgtoerisme en toegankelijkheid (afspraak 44), acties voor 
gezamenlijke marketing (afspraak 47) en is er een rapportage over afstemming tussen informatiecentra 
(afspraak 56)afgerond. Voor de verkenning van de mogelijkheden van samenwerking en specialisatie van de 4 
grote havens (afspraak 35) is een plan van aanpak opgesteld. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van het 
integrale natuurherstelprogramma (afspraak 1). De uitwerking van de aanbevelingen van Lancewadplan voor 
landschap en cultuurhistorie (afspraak 29) wordt binnenkort opgepakt. En met het opstellen van een visie op 
duurzame waddenvisserij wordt de basis gelegd voor de verdere invulling van afspraak 40. 

Het Maatregelenprogramma Léven in de Wadden wordt binnenkort weer aangepast en is voor iedereen in te 
zien op www.waddenzee.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met het RCW-secretariaat telefoon 058-
2339010 email info@rcw.waddenzee.nl.

Natuurherstelprogramma
In januari 2009 gaf minister Verburg de opdracht tot het opstellen een meerjarig programma voor natuurherstel 
in de Waddenzee. Een opdracht die voortvloeit uit het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel 
Waddenzee'. Dit convenant is ondertekend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 
producentenorganisatie Mosselcultuur, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de Stichting 
WAD en de Vereniging Natuurmonumenten. De opdracht sluit naadloos aan op de afspraak in het Beheer- en 
Ontwikkelingsplan waddengebied (B&O-plan) om een integraal natuurherstelprogramma voor het natte wad op 
te stellen. De Planologische kernbeslissing Waddenzee en het B&O -plan geven ook voor dit programma 
kaders aan.  

De heer Oosterveld, directeur van LNV directie Regionale Zaken Noord is voorzitter van en de heer Hollenga 
is vanuit het Regionaal College Waddengebied lid van de stuurgroep Natuurherstelprogramma. Het RCW 
secretariaat participeert samen met één van de medewerkers van de heer Hollenga in het team dat het 
conceptprogramma opstelt. Het programma begint vorm te krijgen en concepten worden inmiddels met diverse 
groepen en overheden besproken. In de gezamenlijke vergadering van het RCW en de Beheerraad van 17 
september stond het concept programma op de agenda. En begin oktober ontvangt minister Verburg de 
hoofdlijnen van het programma. Het najaar wordt benut om het programma verder uit te werken met 
gebruikers en overheden in de regio. 
Meer informatie over het natuurherstelprogramma vindt u op www.waddenzee.nl

Colofon
Webbeheerder: InterWad, Jelle Rijpma, rijpma@waddenzee.nl  
Redactie: Elze Klinkhammer, secretaris Regionaal College Waddengebied  
Ontwerp: Screensuccess / Anthony Scales 
Email: info@waddenzee.nl


