Meerdaagse
Waddenmars
over de toekomst
van het Wad
Ben je tussen de 18 en 27 jaar en voel je je betrokken bij de toekomst van het Waddengebied?
Doe dan mee aan de Waddenmars op 24, 25 en 26 juni 2022! Lees hieronder meer over de
Waddenmars en wat we van je vragen.

De Waddenmars
Met het perspectief van de ‘Rijke Waddenzee’ in 2050 voor ogen is betrokkenheid van toekomstige generaties heel
belangrijk. Daarom organiseert Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) samen met Arcadia, Ministerie van de
Toekomst, Waddenacademie en Waddenfonds speciaal voor jongeren deze meerdaagse Waddenmars in het Waddengebied.
De Waddenmars gaat over de toekomst van het Wad in relatie tot de balans tussen ecologie en economie én over de
nalatenschap van het Wad voor volgende generaties.
In twee dagen loop, fiets, vaar en rij je één van de drie routes door het Waddengebied. Je wordt ondergedompeld in de
uitdagingen en opgaven in het Waddengebied door interessante ontmoetingen en gesprekken onderweg, het doen van
leuke en toffe activiteiten en het uitvoeren van opdrachten. Al je zintuigen komen aan bod! Op zondag 26 juni werken alle
deelnemers samen op de dijk in Moddergat aan een manifest. Daarbij is hulp van experts en een kunstenaar beschikbaar.
Dit manifest overhandigen jullie aan Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink.
Er is plek voor 30 jongeren. We zoeken een diverse groep deelnemers; zowel studenten als werkenden, en met
verschillende achtergronden.

Drie waddenprovincies – drie routes
De Waddenmars bestaat uit drie routes, met elk een eigen startpunt, die eindigen in Moddergat. Drie groepen van 10
jongeren met begeleiding volgen gezamenlijk één van deze routes. De startpunten van de routes zijn:
1. Treinstation Delfzijl (route Groningen)
2. Bootterminal Harlingen (route Friesland)
3. Bootterminal Den Helder (route Noord Holland)

Wat vragen we van de deelnemers?
•
•
•
•

Je bent geïnteresseerd in het Waddengebied en vindt het belangrijk om bij te dragen aan de toekomst van de Wadden;
Je bent tussen de 18 en 27 jaar;
Je bent beschikbaar van 24 t/m 26 juni voor de Waddenmars;
Je bent bereid om (dagdeel/circa 3 uurtjes) mee te doen aan een (online) introductiecollege van de Waddenacademie
over het Waddengebied;
• Je bent eventueel bereid om deel te nemen aan de jongerenconferentie eind augustus/begin september in St. PeterOrding (Duitsland), nadere informatie hierover volgt later.
Daarnaast is het belangrijk dat je:
• een redelijke conditie hebt: tijdens de Waddenmars wandelen, fietsen en varen we door het Waddengebied. Je moet zeker
2 uur achter elkaar kunnen wandelen of fietsen;
• een eigen slaapzak, matrasje en kussen mee kunt nemen. Wij regelen de tenten voor de overnachtingen;
• zelf naar een van de startpunten kunt komen op vrijdag 24 juni. En op zondag 26 juni vanaf Leeuwarden weer naar huis
reist. Het vervoer van Moddergat naar Leeuwarden regelen wij.
Deelname is gratis. De kosten (vervoer, eten en drinken) van de Waddenmars worden betaald.

Aanmelden
Ben je enthousiast en wil je graag meedoen aan de Waddenmars? Vul dan dit formulier in.
Aanmelden kan tot 1 mei 2022. Uiterlijk 13 mei krijg je bericht of je mee mag doen.

www.rijkewaddenzee.nl/waddenmars

