
Nederland gastheer Internationale Waddenconferentie 

 

Op 17 en 18 mei 2018 is Nederland gastheer van de 13de Trilaterale Waddenconferentie. Op de 
conferentie, in Leeuwarden, spreken Nederland, Duitsland en Denemarken over de bescherming van 
het waddengebied. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zit de 
conferentie voor. Duitsland wordt door minister Svenja Schulze (Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire 
Veiligheid) vertegenwoordigd en Denemarken door minister Esben Lunde Larsen (Milieu en Voedsel). 
De afgelopen vier jaar was Nederland voorzitter van de Waddenconferentie. Op 18 mei geeft 
Nederland het stokje over aan Duitsland.  
 
40 jaar samenwerking 
Nederland, Duitsland en Denemarken werken al ruim 40 jaar samen aan de bescherming van het 
Waddengebied. En met succes. De gehele internationale Waddenzee behoort tegenwoordig tot de 
UNESCO werelderfgoedlijst. Het specifieke en kenmerkende ecosysteem biedt plaats aan 12 miljoen 
trekvogels, tal van vissoorten en andere vormen van onderwaterleven. Tijdens de conferentie 
spreken de ministers onder andere over de thema’s vogels (migratie en broedplaatsen), plastic in de 
zee en natuurherstel. De thema’s en ambities voor de toekomst worden samengevat in het Verdrag 
van Leeuwarden.  
 
Naast de Duitse en Deense delegatie komen ook een Mauritaanse en Zuid-Koreaanse delegatie naar 
de Waddenconferentie. Nederland heeft met beide landen samenwerkingsverbanden gesloten 
vanwege de parallellen met de natuurgebieden Parc National Banq d’Arguin (Mauritanië) en Getbol 
(Zuid-Korea). Er is onder andere samenwerking op het gebied van vogelmigratie, kennisuitwisseling 
en educatie. Het natuurgebied Getbol staat momenteel op nominatie voor het werelderfgoed. 
 
Programma donderdag 17 mei: 
17.00 – 17.30 uur  receptie in het provinciehuis Friesland, Tweebaksmarkt   
    52, 8911 KZ Leeuwarden 
17.45 – 18.30 uur  delegatieoverleg in stadsschouwburg De Harmonie,   
    Ruiterskwartier 4, 4 8911 BP Leeuwarden 
  
Programma vrijdag 18 mei, locatie stadsschouwburg De Harmonie: 
09.00 – 11.00 uur  Trilaterale Waddenconferentie  
11.00 – 11.30 uur  Waddenmarkt  
11.30 – 12.30 uur  ministersvergadering (besloten) 
12.30 – 13.00 uur  lunch  
13.00 – 13.45 uur  ondertekening Verdrag van Leeuwarden  
13.45 – 14.00 uur  persmoment 
 
Boottocht journalisten 
Tijdens de Waddenconferentie organiseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
een boottocht over de Waddenzee voor journalisten. Journalisten kunnen zich hiervoor aanmelden 
bij Raoel Koole, r.koole@minez.nl. Het aantal plaatsen aan boord is beperkt. Inschrijven is daarom 
verplicht en moet vóór 8 mei 2018. Let wel, journalisten moeten zelf een overnachting regelen.  
 
Programma persreis donderdag 17 mei: 
17.30 – 18.15 uur  vertrek per bus naar de haven van Harlingen 
18.15 – 18.30 uur  aan boord gaan van het schip 
18.30 – 20.30 uur  boottocht over de Waddenzee (er wordt voor broodjes   
    gezorgd) 
20.30 – 21.30 uur  terugreis naar Leeuwarden 
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