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1. Inleiding 

De Waddenacademie is op 30 juli 2008 officieel opgericht en heeft tot doel het ontwikkelen van een 

duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied, hoofddoelstelling 4 van het 

Waddenfonds.  

Op basis van de doelstelling kent de Waddenacademie drie taken: 

- het identificeren van domein overstijgende kennisleemtes ten behoeve van de duurzame 

ontwikkeling van het Waddengebied en het articuleren van voor het Waddengebied relevante 

onderzoeksvragen (Agenderen); 

- het bevorderen van een samenhangende onderzoeksprogrammering op regionaal, nationaal en 

internationaal niveau (Programmeren); 

- het bevorderen van informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, 

overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties (Informeren). 

Daarnaast worden alle overige wettelijke middelen ingezet die aan het doel van de Waddenacademie 

bijdragen, met inbegrip van de wetenschappelijke ondersteuning van (het bureau van) het 

Waddenfonds. Vanaf 1 juli 2014 is de Waddenacademie een onafhankelijke Stichting.  

2. Uitgangspunten 

De Waddenacademie wil bijdragen, op basis van de best beschikbare kennis, aan de verdere 

versterking van de economische en ecologische ontwikkeling van het waddengebied.                                    

De ambitie van de Waddenacademie is dat het waddengebied zich ontwikkelt tot een kraamkamer 

voor breed toepasbare, integrale kennis over de duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar 

natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. 

De Waddenacademie opereert als een zelfstandige en onafhankelijke organisatie, die op basis van de 

best beschikbare kennis haar werkzaamheden verricht. 

De Waddenacademie is primair een netwerkorganisatie, die uitsluitend goed kan functioneren zolang 

de relevante stakeholders uit de kenniswereld, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

vertrouwen hebben in de wijze waarop de Waddenacademie opereert. 

3. Werkprogramma 2016 

In het werkprogramma 2016 zijn de activiteiten opgenomen die de Waddenacademie voornemens is 

om in ieder geval uit te voeren. De activiteiten zijn uitgewerkt op basis van de drie kerntaken van de 

Waddenacademie die voortvloeien uit hoofddoelstelling 4 van het Waddenfonds,  het ontwikkelen  

van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied. 

 

Kerntaak 1 Het identificeren van domein overstijgende kennisleemtes ten behoeve van de 

duurzame ontwikkeling van het waddengebied en het articuleren van voor het 

waddengebied relevante onderzoeksvragen (Agenderen); 

 

a. Het ontwikkelen van een trilaterale kennisagenda 

In 2009 heeft de Waddenacademie de integrale kennisagenda ‘Kennis voor een duurzame 
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toekomst van de Wadden’ uitgebracht. Vanaf 2013 is een interactief proces met relevante 

betrokkenen gestart om te komen tot een update van de kennisbehoeften in trilateraal 

perspectief. Een eerste uitkomst van deze update was de science-policy matrix die in februari 

2014 tijdens de trilaterale ministersconferentie in Tonder (Denemarken) is gepresenteerd.                     

In 2015 is een trilateraal ‘supertrio’ ingesteld dat in opdracht van de Wadden Sea Board de 

verantwoordelijkheid heeft gekregen om een integrale trilaterale kennisagenda vorm te geven. 

Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, is de Nederlandse vertegenwoordiger en 

voorzitter van dit trio.  In 2016 zal verder worden gewerkt aan de trilaterale kennisagenda waarbij 

de vijf disciplinaire wetenschapsgebieden (geowetenschap; ecologie; economie; cultuurhistorie; 

klimaat en water) van de Waddenacademie leidend zijn. Verschillende trilaterale workshops op 

elk van de vijf wetenschapsgebieden zullen worden gehouden, en alle directieleden van de 

Waddenacademie zijn intensief bij dit proces betrokken. In 2018 wordt tijdens de eerstkomende 

trilaterale ministersconferentie in Nederland een geactualiseerde, trilaterale kennisagenda 

gepresenteerd die aansluit bij maatschappelijke kwesties die spelen in het trilaterale 

Waddengebied.  

 

b. Het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteitsborging van (grootschalige) (overheids) projecten 

Op verzoek van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) en de Waddenvereniging heeft 

de Waddenacademie in 2013 een onafhankelijke, internationale wetenschappelijke 

begeleidingscommissie ingesteld om de lange termijn bodemdaling studie in het waddengebied te 

begeleiden. De begeleidingscommissie heeft in juni 2015 voor de eerste maal gerapporteerd.     

De NAM heeft de Waddenacademie gevraagd om ook in 2016 en volgende jaren een 

onafhankelijke rol bij de lange termijn bodemdaling te blijven vervullen. Desgevraagd wil de 

Waddenacademie ook bij andere (grootschalige) (overheids)projecten (denk aan bijvoorbeeld 

zandsuppleties) zorgdragen voor de wetenschappelijke kwaliteitsborging. 

 

c. Het bevorderen van een duurzame  economische ontwikkeling van het Waddengebied 

Sinds 2015 is de voorzitter van de Waddenacademie q.q. lid van het RCW, het Regiecollege 

Waddengebied. De Waddenacademie heeft binnen het RCW de discussie opgestart om te 

stimuleren dat binnen het Programma Rijke Waddenzee 2.0 expliciete aandacht komt voor de 

economische stimulering van het Waddengebied. Hierbij moeten thema’s als toerisme en 

recreatie, (zilte) landbouw en (duurzame) visserij een plek krijgen, passend bij de bijzondere 

Werelderfgoed status van het gebied. In 2016 moet blijken of dit initiatief van de 

Waddenacademie tot daadwerkelijke resultaten heeft geleid. De Waddenacademie zal in 2016 ook 

met een uitgewerkt voorstel  komen om te komen tot een kenniscentrum voor de zilte teelten. 

 

d. Het stimuleren van (bijzondere) leerstoelen op het gebied van wadden gerelateerd onderzoek 

De Waddenacademie zal zich structureel blijven inspannen voor de instelling van bijzondere 

leerstoelen op het gebied van het waddenonderzoek in Nederland, Duitsland en Denemarken, 

waarbij de voorkeur uitgaat naar multidisciplinaire leerstoelen.  

 

Kerntaak 2 Het bevorderen van een samenhangende onderzoeksprogrammering op regionaal, 

nationaal en internationaal niveau (Programmeren); 

 

e. Het (gevraagd en ongevraagd) uitbrengen van wetenschappelijke rapporten en verkenningen 

De Waddenacademie zal ook in 2016 wetenschappelijke rapporten/ verkenningen uitbrengen 

over relevante wadden gerelateerde onderwerpen. De Waddenacademie kan door het 

Waddenfonds worden gevraagd om specifieke verkenningen over voor het Waddenfonds 
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relevante onderwerpen uit te voeren. In overleg met het Waddenfonds zal in 2016 aandacht 

worden besteed aan meerdere van onderstaande onderwerpen: 

- Het ecologisch functioneren van het intergetijde systeem; 

- Knelpunten in het ecosysteem; 

- De ontwikkeling van de havens tot Unesco havens; 

- De ontwikkeling van zilte landbouw; 

- De Waddeneilanden als iconen van duurzaamheid;  

- De economische en ecologische ontwikkeling van de Eems-Dollard;  

- Kustontwikkeling; 

- Duurzame visserij in de Waddenzee; 

- De economische en ecologische meerwaarde van het aanleggen van vispassages. 

 

f. Het monitoren van de ontwikkeling van de economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid in het 

waddengebied 

In 2015 is in opdracht van de Waddenacademie en het Waddenfonds de Waddenbarometer 

versie 1.0 door Telos en IMSA gepresenteerd. De Waddenbarometer moet op inzichtelijke wijze 

aangeven hoe het waddengebied zich ten opzichte van de uitgangssituatie (‘nulmeting’) 

ontwikkelt in relatie tot de drie aspecten van duurzaamheid en de doelen die gedurende de 

looptijd van het Waddenfonds moeten worden bereikt. In 2015 is uitvoerig met het 

Waddenfonds gesproken over de praktische inzetbaarheid van de Waddenbarometer.                        

De Waddenacademie en het Waddenfonds streven ernaar om vanaf 2016 de Waddenbarometer 

ook publiek in te zetten, bijvoorbeeld door jaarlijks de belangrijkste uitkomsten van de 

Waddenbarometer in een openbare bijeenkomst te presenteren. 

 

In het kader van monitoring heeft de Waddenacademie in 2015 nauw samengewerkt met 

WaLTER. Deze samenwerking, die ook haar weerslag heeft gekregen in de 

Samenwerkingsagenda Wadden, zal in 2016 worden voorgezet. 

  

g. Het monitoren en evalueren van de door het Waddenfonds te financieren en gefinancierde projecten 

De Waddenacademie zal desgevraagd ook in 2016 het Waddenfonds adviseren over 

grootschalige projecten die door het Waddenfonds aan haar worden voorgelegd waar het gaat 

om het in beeld brengen van verwachte effecten van aanvragen met een potentieel grote impact. 

Daarnaast zal de Waddenacademie desgevraagd projecten die door het Waddenfonds zijn 

gefinancierd evalueren in wetenschappelijke zin. Dit geldt in elk geval voor vier grote 

onderzoekprogramma’s die in 2009 en 2010 zijn gefinancierd door het Waddenfonds 

(Mosselwad, Waddensleutels, Metawad en WaLTER) en die in 2015 formeel zijn afgesloten.  

 

h. Het desgevraagd op korte termijn adviseren aan het Waddenfonds 

De Waddenacademie zal desgevraagd inhoudelijke kennisvragen die door het Waddenfonds aan 

haar worden voorgelegd op korte termijn beantwoorden. Hierbij kan de Waddenacademie 

onafhankelijke inhoudsdeskundigen inschakelen.  

 

i. Het stimuleren van (bij voorkeur multidisciplinair en trilateraal) Waddenonderzoek 

De Waddenacademie is er in de afgelopen jaren in geslaagd om met relatief bescheiden middelen 

een grote bijdrage te leveren aan de versterking van het Waddenonderzoek.  De 

Waddenacademie zal zich ook in 2016 inspannen om binnen nationale en internationale 

onderzoeksprogramma’s het Waddenonderzoek te stimuleren. Hierbij kan worden gedacht aan 

programma’s als het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat, het nationaal 
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Onderzoekprogramma Effecten Mijnbouw, Interreg projecten op het gebied van de zilte teelten 

en het topsectorenbeleid (met name de topsector Water).  

 

j. Het organiseren van congressen, workshops en symposia 

De Waddenacademie organiseert twee keer per jaar een groot, openbaar symposium. Het 

symposium in juni zal samen met het NIOZ worden georganiseerd en staat in het teken van 

cumulatieve effecten in de Waddenzee. In december zal met verschillende partijen uit Duitsland, 

Denemarken en Nederland in Husum (Duitsland) een trilateraal cultuurhistorisch symposium 

worden georganiseerd.  

 

 

 

 

Kerntaak 3 Het bevorderen van informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de 

kenniswereld, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 

(Informeren). 

 

k. Het organiseren van de interactie tussen kunst en wetenschap 

De succesvolle samenwerking met Oerol zal in 2016 worden voortgezet. Dit betekent dat tijdens 

Oerol bij theatervoorstellingen een wetenschappelijke lezing  wordt verzorgd. De 

Waddenacademie zal in 2016 met Kulturele Hoofdstad 2018 de mogelijkheden onderzoeken om 

ook in dit verband meer aandacht te vragen voor Wadden gerelateerd onderzoek.  

 

l. Het verzorgen van opinieartikelen 

De Waddenacademie stimuleert het verzorgen van opinieartikelen vanuit een wetenschappelijk 

perspectief over het waddengebied. Het meest concreet uit zich dit in de samenwerking sinds 

2011 met het Friesch Dagblad. Elke maand verzorgt de Waddenacademie een opinieartikel, 

waarin steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap nader wordt 

belicht. De Waddenacademie bepaalt per maand het onderwerp en nodigt de auteur van het 

opinieartikel uit. Deze samenwerking met het Friesch Dagblad wordt in 2016 gecontinueerd. 

 

m. Het ontsluiten van waddenkennis via websites en bibliotheken 

De Waddenacademie is medeverantwoordelijk voor de website waddenzee.nl. , en stelt daar 

(naast de basiscapaciteit vanuit het Rijk en de regionale overheden) ook (bescheiden) capaciteit 

voor beschikbaar. Daarnaast heeft de Waddenacademie in 2015 met Tresoar de afspraak gemaakt 

dat Tresoar zich zal ontwikkelen tot de trilaterale waddenbibliotheek. Hiervoor heeft de 

Waddenacademie in 2015  (bescheiden) capaciteit gereserveerd, wat in 2016 tot concrete 

resultaten moet leiden. 

  

n. Het organiseren van Wadden cafés en lezingenreeksen in bibliotheken 

Vanaf 2015 organiseert de Waddenacademie de reeks ‘Wadden cafés, waarbij directieleden van de 

Waddenacademie op locatie in gesprek gaan met de bewoners van het Waddengebied. Deze 

reeks wordt in 2016 voortgezet. In 2015 is ook gestart met een reeks lezingen door directieleden 

van de Waddenacademie in samenwerking met Volksuniversiteit Fryslân in de openbare 

bibliotheek van Leeuwarden. Deze reeks zal in het voorjaar van 2016 in Den Helder opnieuw 

worden gehouden. 
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o. Het organiseren van HBO-podiumdagen 
In 2015 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larestein 

de eerste HBO-Podiumdag, waarin de praktijkkennis ten aanzien van het waddengebied van de 

hogeschool voor een breed publiek zichtbaar werd gemaakt. Dit was een succesvol experiment, 

wat in 2016 wordt voorgezet, dit maal met een HBO-instelling uit Noord-Holland. 

 
 

p. Het vertalen van recente wetenschappelijke literatuur naar een breed publiek 
Vanaf 2009 plaatsen de Waddenacademie en de Waddenvereniging op hun websites wekelijks 
een stukje waarin recente wetenschappelijke literatuur over het waddengebied op een voor het 
brede publiek begrijpelijke wijze wordt samengevat. Deze succesvolle formule, waar sinds 2012 
ook Ecomare aan meewerkt, wordt in 2016 voortgezet.  
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