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The  
playing 
 field



From space



With hard edges (dykes)



And ‘salt marshes’ (former land reclamation)



Plus infrastructure/industry



Plus natural gas & salt exploration



mechanical cockle dredging



With its effects…until recently



Mussel fishery (spat harvest and culture)



EU regulation changed the playing field



For good reasons (1)



For good reasons (2)



For good reasons (3)



For good reasons (4)



Birth of PRW (2010)

• As part of the ‘mussel covenant’
• Help to avoid and/or solve conflicts between nature and economy 

 interests
• Assist nature restoration project developments, welcomed by

inhabitants and users
• Temporary, two 4 year periods: 2010-2014, 2014-2018



PRW and the governance spaghetti



Project examples: Long-term hand cockle
raking agreement



Project examples: Fish migration river
through Afsluitdijk



Project examples: reducing silt load in
Eems-Dollard estuary



Project examples: From land reclamation
areas to (more) natural salt marshes



Project examples: reducing silt load in
Eems-Dollard estuary



World heritage Wadden Sea
2009 Netherlands and Germany

2014 Denmark



Actieplan Vaarrecreatie 
Waddenzee







Communicatie / educatie
activiteiten
• Website
• Nieuwsbrief
• Kaartenactie met PRW
• Promotie Greenmapper
• Folder route Waardgronden 

Terschelling
• Dag van het Wad
• Voorlichting op het Wad door 

verschillende partijen 
• Themabijeenkomsten monitoring 

en dynamische zonering
 

Uitdagingen
• Kitesurfers
• Surfers
• Huurders van (motor)boten







pilots

Successen
• Samenwerking tussen partijen die 

dat eerder niet geneigd waren
• Leren van elkaar
• Nieuwe kennis opdoen

Uitdagingen
• Lessen Waddenzee breed delen 

en toepassen



Jachthavens

Successen
• Afstemming tussen jachthavens 

onderling is verbeterd
• Ervaring met nieuw middel 

bereikbaarheid havens vergroten

Uitdagingen
• Jachthavens aan de vaste wal 

meer positioneren als 
Werelderfgoed havens; de 
toegangspoorten tot het Wad 

• Inbedden in projecten



monitoring

Successen
• Innovatief en gedegen 

monitoringplan
• Breed gedragen

Uitdagingen
• Alle bestaande kennis betrekken 

o.a. van natuurbeheerders
• Hoeveelheid data analyseren



Bevaring Blauwe Balg gebied
     Scheeps-AIS data augustus 2015
     Artikel 20 gebieden (grenzen 2013)



dynamische zonering

Successen
• Samenwerking tussen partijen die 

dat eerder niet geneigd waren
• Nieuwe kennis opdoen

Uitdagingen
• In gesprek blijven ondanks 

verschillende visies
• Virtuele markering



toekomst

Het AVW loopt eind 2018 af. 
Een aantal activiteiten dient structureel te worden ondergebracht bij 
bestaande organisaties, waaronder voorlichting, dynamische zonering en 
monitoring.  
De komende periode zullen 
we benutten om deze 
activiteiten onder te brengen 
bij de meest geschikte 
organisaties per activiteit. 


