
Vaar-wijzer Waddenzee
ERECODE VOOR VEILIG EN VERANTWOORD VAREN
OP DE WADDENZEE 

Werelderfgoed de Waddenzee, een uitgestrekt natuurgebied 
van uitzonderlijke klasse. Verkozen tot het mooiste natuur-
gebied van Nederland. De Waddenzee is ook een fantastisch 
vaargebied met ruime, goed bebakende vaarwaters.
Geniet van eb en vloed, de vrijheid, de ruimte en de natuur. 
Omgeven door zeehonden, wadvogels en zilte zeelucht.

WELKOM OP HET WAD EN GENIET MET RESPECT VOOR 
DE WADDENNATUUR.
Varen in zo'n bijzonder natuurgebied is een voorrecht en een 
avontuur. Houd daarbij echter wel rekening met de kwetsbaar-
heid van de waddennatuur. Voor vogels en zeehonden zijn onge-
stoorde rust- en foerageergebieden van levensbelang.
Hanteer de volgende gedragsregels, dan verstoor je zeker niets:
•  Blijf veilig binnen de betonde vaarwaters en vaar rustig zonder
 hoge hekgolven.
• Vaar niet naar droogvallende platen met rustende zeehonden
 of vogelconcentraties maar bewonder ze met je verrekijker.
• Houd je afval aan boord en biedt het gescheiden aan in de
 waddenhavens.
• Geniet van de stilte en de rust, geen herrie, harde muziek,
 luide radio of marifoon.

ANKEREN EN DROOGVALLEN MET RESPECT VOOR DE 
WADDENNATUUR.
Bewust varen buiten de betonde routes, ankeren of droogvallen 
is een bijzondere belevenis die (onbewust) tot verstoring van 
vogels en zeehonden kan leiden. Je voorkomt dit gemakkelijk:
• Vaar niet langs oevers waar zeehonden en vogels rusten of
 foerageren en anker daar niet.
• Geniet van vogels en zeehonden door ze met je verrekijker te
 bewonderen.
• Val je droog, loop dan niet naar groepen vogels of zeehonden,
 blijf op ruime afstand.
• Blijf als groep dicht bij elkaar en waaier niet uit.
• Houd je hond aangelijnd en ga niet vliegeren.
• Val maximaal twee tot drie getijden achter elkaar op dezelfde
 plaats droog.
• Werk niet aan je schip met verf, olie, diesel en oplosmiddelen.
• Kijk op www.ikpasophetwad.nl voor meer informatie.

VEILIG EN VERANTWOORD VAREN.
De Waddenzee is een vaargebied met stromingen, ondiepten
en wisselende weersomstandigheden. Je kunt echter volop van 
het wad genieten en daar veilig en verantwoord varen.
• Begin goed voorbereid aan een vaartocht op de Waddenzee
 en gebruik een actuele zeekaart.
• Kijk op www.waddenhavens.nl met per eiland de actuele
 bezetting in de haven maar ook alles over weer, wind en getij,
 vaarroutes, vertrektijden, marifoonkanalen en varen in een
 natuurgebied.
• Kies zorgvuldig de juiste vertrektijd en profiteer zo veel
 mogelijk van de vaak sterke eb- of vloedstroom.
• Neem de bekende voorzorgsmaatregelen voor je veiligheid
 zoals een goede verrekijker, zwemvesten en vuurpijlen.
• Houd je marifoon stand-by en luister de weerberichten uit.
• Vaar bij voorkeur binnen de betonde routes.
• Zorg bijtijds voor een veilige en beschutte ligplaats in een van
 de waddenhavens. Daar ben je steeds van harte welkom.

STICHTING JACHTHAVENS
WADDENEILANDEN
Het samenwerkingsverband van de 
jachthavens van Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland en
Schiermonnikoog.
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Beleef de
Waddenzee 
Veilig en verantwoord
varen en genieten op de
Waddenzee met respect
voor de natuur.
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