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Het Monitoring Consortium (MOCO) vraagt uw hulp bij het meten van de beleving van de recreanten
in de Waddenzee. We schetsen u graag even de achtergrond van deze vraag, om duidelijk te maken
dat medewerking ook in uw belang is.
Van 2016 tot en met 2018 wordt de vaarrecreatie in de Waddenzee en het effect op de natuur
onderzocht. De bewegingen van de vaarrecreatie (AIS en radargegevens, sluispassages, ligplaatsen in
havens), de plekken waar ze dicht bij concentraties zeehonden en vogels komen en de verstoring van
de natuur worden gemeten en vastgelegd. Op de website van Programma Rijke Waddenzee kunt u
de rapporten van 2016 vinden en binnenkort ook die van 2017 (rijkewaddenzee.nl/rapport/ 4
rapporten van 19 juli 2017).
Met het meten van de stand van de natuur en de verstoring daarvan door de recreatie vinden we dat
het beeld van de vaarrecreatie nog niet volledig is. Wat zoeken de recreanten in de Waddenzee? Wat
willen ze beleven, waar genieten ze van? We hebben daar wel een idee van, maar er is geen
wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Met goede gegevens hopen we een beter, genuanceerder
beeld te schetsen van recreatie en natuur.
Onder leiding van dr. F.J. (Frans) Sijtsma, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, is een app ontwikkeld op de mobiele telefoon
waarmee de beleving van mensen op de Waddenzee kan worden vastgelegd. Van de tocht die over
het Wad wordt gemaakt wordt met de GPS in de mobiel een track gemaakt en wanneer de mensen
iets bijzonders zien/beleven kunnen ze dat vastleggen met een foto.
Ons doel is om in 2018 minimaal 150 tracks te krijgen, namelijk 50 van mensen op particuliere
schepen, 50 passagiers van de bruine vloot en 50 passagiers van rondvaartboten/robbentochten.
Voor de bruine vloot denken we aan bijvoorbeeld 3 geschikte schippers, die in juli en augustus
tijdens enkele vaartochten een paar passagiers vragen om samen 1 track met beleving vast te leggen
met de app. Wij leveren flyers met duidelijke instructies in het Nederlands en in het Duits. Voor de
categorie rondvaartboten/robbentochten vragen we zes bedrijven van Lauwersoog tot Oudeschild
om hun medewerking. Ook zij kunnen met de flyers enkele passagiers vragen om met de app hun
beleving vast te leggen. De particuliere schepen zullen we benaderen via nieuwsbrieven,
bijvoorbeeld van de Vereniging Wadvaarders en van Programma Rijke Waddenzee.
Op deze wijze willen we wetenschappelijk onderbouwen wat de verwachting en de behoefte is van
de vaarrecreatie in de Waddenzee op het gebied van beleving. Samen met de uitkomsten van de
monitoring van natuur, vaarbewegingen en gedrag van de vaarrecreanten zal dit een vollediger en
genuanceerder beeld opleveren, waarmee beleidsmakers uit de voeten kunnen.
We hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Zie de handleiding over de greentracker
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Het monitoringplan wordt uitgevoerd in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie, waarin ongeveer twintig
overheden, natuurorganisaties en belangenorganisaties samenwerken. De uitvoering is in handen van MOCO,
het monitoring consortium dat bestaat uit verschillende expertises van de volgende onderzoeksinstellingen:
Rijksuniversiteit Groningen, Stenden/ETFI, Altenburg & Wymenga, De Karekiet (Landschap en Ecologie),
Vandertuuk Revisited en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

