
Wad nu, Wad Later?
Uitkomsten Waddenmars en Trilateral Youth Conferance



Waddenmars '22



Waddenmars 
Noord-Holland

• Mijn motivatie
• De route

• De verhalen



Waddenmars 
Friesland

• Mijn motivatie
• De route 

• De verhalen  
• Terp van de toekomst 



Manifest 

• Zet in op lange termijn 50+ jaar
• Zoek actief naar verbinding, betrek 

jongeren hierin

• Zet in op lokaal gedragen 
ontwikkelingen 

• Stilstand is achteruitgang – gebruik 
de dynamiek van de wadden



Aanbevelingen 
waddenmars 
• Duidelijk wie wat doet in het 

waddengebied
• Waddenambassadeurschap 
• De kracht van beleving en 

ervaring benadrukken 



Trilateral Youth Conference



Uitkomsten 
• "Our Heritage. Our Future"
• Communicatie = key



Aanbevelingen Wad nu? 

• Bewustwording door educatie

• Jongeren actief betrekken bij besluitvorming 
• Verantwoordelijkheid dragen voor de toekomst van de wadden 
• Verstreken van lokale initiatieven

• Omarm de wadden en bedenk waarom jij zelf een connectie hebt met de 
wadden of (nog) niet (meer)



Aanbevelingen Wad later? 

• Laat mensen de wadden waarderen 
• De oplossing is sociaal niet technisch 



Gedicht denkend aan wadden

Geïnspireerd door
Herinnering aan Holland van H. Marsman 
Geschreven tijdens de waddenmars 26-06-2022



Denkend aan wadden,
zie ik een watermassa ademend over grote platen slib,

niets ontziend en doch vriendelijk en kalm,
en in de geweldige ruimte verzonken eilanden,
verspreid over de horizon, duingroepen, dijken,

en brede kwelders, kerken en wierden,
in een thuis voor allen,

de lucht ruikt zilt in het spiegelende licht van het wad,
waar de horizon vervaagt naar lucht, waar water komt en gaat,

en in al het geweten wordt de stem van het wad in haar eeuwige schoonheid,
gehoord en omarmd.
Wannes Lely
wannes.lelij@gmail.com



Wat geven jullie ons/jongeren 
mee voor de toekomst? 
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