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Erecode voor Wadliefhebbers (concept 20 mei 2014) 
 
De Erecode geldt voor iedereen die vaart of loopt op het natte  Wad. Uitgangspunt van deze 
Erecode is de verantwoordelijkheid en het inzicht van de wadliefhebbers.   
 
Als wadliefhebbers deze code in ere houden; 

 kunnen vogels voldoende eten en rusten om gezond te blijven, voldoende jongen te krijgen 
en groot te brengen en voldoende vetreserves op te doen voor de lange trekreizen; 

 kunnen zeehonden voldoende rusten om gezond te blijven, te verharen en hun jongen 
groot te brengen; 

 kunnen mensen blijven genieten van al die rijke en unieke natuur in deze laatste wildernis 
van Nederland, het Werelderfgoed Waddenzee! 

 
Vogels 

 Vaar niet te dicht langs hoogwatervluchtplaatsen; 
 Anker op voldoende afstand van hoogwatervluchtplaatsen; 
 Ga pas van boord als vogels die op de waterlijn foerageren, zijn verdwenen; 
 Loop niet naar groepen vogels toe;  
 Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit; 
 Kom niet zo dicht bij dat de eerste vogels opvliegen; 
 Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar; 
 Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen; 
 Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd aan boord bent, zonder de vogels te verstoren. 

 
Zeehonden  

 Vaar niet te dicht langs oevers waar zeehonden rusten; 
 Blijf uit de buurt van rustende zeehonden, ga hier niet ankeren of droogvallen; 
 Loop er nooit naar toe; 
 Kom niet zo dichtbij dat de eerste zeehonden hun kop op steken;  

 
Wat vanzelf spreekt  

 Vaar zonder hoge hekgolven;  
 Vaar niet sneller dan de wettelijk toegestane snelheid van 20 km per uur, snelvaren is 

alleen toegestaan in de betonde geulen van en naar zee en in de veerbootroutes; 
 Gooi geen afval overboord; 
 Vermijd  harde muziek, luide radio of marifoon; 
 Gebruik geen onnodige felle verlichting; 
 Houd uw hond aangelijnd; 
 Werk niet aan het schip met verf, olie, diesel, oplosmiddelen; 
 Ga niet vliegeren, wadvogels denken dat een vlieger een roofvogels is;   
 Kitesurf alleen in de daartoe aangewezen kitesurfgebieden. Deze staan op de 

hydrografische kaart en zijn gemarkeerd met boeien; 
 Probeer niet met motorgeweld los te komen.   

 
Tenslotte 

 Goed zeemanschap gaat boven alles;  

 Vaar met een actuele hydrografische kaart;  

 Blijf uit gebieden die gesloten zijn op grond van artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998 en 
andere regelgeving; 

 De schipper is en blijft verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden;  

 Groepen groter dan 7 personen mogen niet verder van hun boot gaan dan 500 meter;  

 Val niet te lang achter elkaar op dezelfde plaats droog: maximaal twee of drie tijen; 

 Bij een wandeling op het wad geldt de Provinciale Wadloopverordening, ook bij 
wandelingen vanaf een schip.   

 

 


