
Praktijk, 
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en beleid 
voor  
de zoute 
kust
wateren

Inleiding

11e symposium Waddenacademie in 
samenwerking met Programma naar 
een Rijke Waddenzee en Kennisnetwerk 
Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit

Overkoepelend thema van het symposium is 
de vraag hoe te komen tot een optimaal beheer 
van de zoute kustwateren. Hiervoor is een 
goede en intensieve samenwerking tussen 
praktijk, kennis en beleid noodzakelijk. Een 
mogelijke vorm om deze samenwerking 
concrete invulling te geven is door de werk-
wijze van het Kennisnetwerk Ontwikkeling 
+ Beheer Natuurkwaliteit (OBN) te hanteren. 
Binnen OBN werken praktijk (terreinbe-
heerders), kennis (onderzoekers, universiteiten, 
adviesbureaus) en beleid (rijk, provincies en 
waterschappen) samen in deskundigenteams. 
Problemen in het beheer worden omgezet  
in onderzoeksvragen die moeten leiden tot 
concrete maatregelen voor beheer, behoud 
en herstel.

De deskundigenteams vormen de motor van 
het OBN-netwerk. Tot op heden is er geen 
deskundigenteam voor de zoute kustwateren. 
De vraag is hoe de samenwerking tussen 
praktijk, kennis en beleid in de zoute kust-
wateren gestalte krijgt en of het wenselijk is 
om ook voor de zoute kustwateren (met als 
werkgebied de Eems-Dollard, Waddenzee, 
Noordzee kustzone, Voordelta en de Zeeuwse 
Delta) te komen tot een deskundigenteam, 
al dan niet onder de vleugels van het OBN.

In de ochtend wordt het concept van het 
OBN nader toegelicht en worden een aantal 
concrete OBN-praktijkvoorbeelden gegeven. 
In de middag wordt vervolgens ingezoomd 
op de zoute kustwateren.



Programma
09.30 - 10.00 Inloop 

10.00 - 10.15   dr. Katja Philippart,  
bestuurslid Ecologie 
Wadden academie,  
dag voorzitter 
Welkom en introductie op 
het thema van het symposium 

10.15 - 10.45   drs. Wim Wiersinga,  
beleid coördinator OBN  
Het OBN: ontstaan, doel, 
werkwijze, financiering,  
resultaten en meerwaarde 

10.45 - 11.15   Case study 1 OBN:  
Westerschouwen (Zeeland) 
dr. Bas Arens (Arens  
Bureau voor Strand-  
en Duinonderzoek) 

11.15 - 11.45  Koffie en theepauze 

11.45 - 12.15    Case study 2 OBN:  
Kustlijnzorg en  
natuur beheer  
dr. Evert Jan Lammerts en  
dr. Anton van Haperen  
(Deskundigenteam Duin-  
en kustlandschap)

12.15 - 12.45    Paneldiscussie 
De meerwaarde van de OBN 
werkwijze voor het beheer.  
Panelleden 
drs. Arjan Berkhuysen  
(directeur Waddenvereniging);  
drs. Mirjam Kuzee (project-
leider Natura 2000 provincie  
Zeeland); dr. Albert Oost 
(onderzoeker Deltares);  
drs. Henk de Vries  
(directeur It Fryske Gea). 

12.45 - 13.30  Lunch 

13.30 - 14.00   Case study 1  
Zoute kustwateren:  
Mosselen  
prof.dr. Piet Hoekstra  
(Universiteit Utrecht) 

14.00 - 14.30   Case study 2  
Zoute kustwateren:  
Duurzame visserij  
dr. Paddy Walker (Van Hall/
Larenstein en Programma 
naar een Rijke Waddenzee) 

14.30 - 15.00   Case study 3  
Zoute kustwateren:  
Zeegras 
dr. Marieke van Katwijk 
(Radboud Universiteit) 

15.00 - 15.30 Theepauze 

15.30 - 16.15   Paneldiscussie 
Naar een OBN-werkwijze 
voor de zoute kustwateren?   
Panelleden 
dr. ir. Tammo Bult (directeur 
IMARES Wageningen UR); 
prof. dr. Jouke van Dijk  
(voorzitter Waddenacademie); 
drs. Kees van Es (program-
manager Rijke Waddenzee); 
drs. Waldina Hulshoff (secretaris 
Regiecollege Waddengebied); 
drs. Bram van de Klundert  
(directeur Waddenfonds). 

16.15 - 16.30   dr. Hessel Speelman,  
vicevoorzitter Wadden
academie en juryvoorzitter 
Uitreiking Waddenacademie-
prijs 2013 voor beste Wadden 
gerelateerde proefschrift 

16.30 - 16.45   dr. Katja Philippart  
Afsluiting symposium 

16.45 - 18.00  Borrel


