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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. 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. 

Tot 1 juli 2014 ressorteerde de Waddenacademie onder de KNAW. Vanaf 1 juli 2014 is de 
Waddenacademie een onafhankelijke Stichting.  

2. Uitgangspunten 
Medio 2013 is de Waddenacademie extern geëvalueerd door een door de KNAW ingestelde 
evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Margreeth de Boer, voormalig minister en oud-
voorzitter van de Raad voor de Wadden. 

De evaluatiecommissie was onder de indruk van wat de Waddenacademie in de afgelopen jaren heeft 
bereikt. Tegelijkertijd kwam de commissie met een aantal aanbevelingen, waarbij ze als eerste prioriteit 
noemde een steviger verankering van de Waddenacademie in de regio en het ontwikkelen van de 
sociale antennes om daar signalen op te pakken en daar concreet mee aan de slag te gaan.                   
Om de evaluatiecommissie te citeren: ‘De kennisbehoefte moet ook gesignaleerd worden en 
doorgegeven aan onderzoekers, en wetenschappelijke kennis moet worden terugvertaald in bruikbare 
informatie, oftewel gevaloriseerd’.  De Waddenacademie heeft dit advies van de evaluatiecommissie 
ter harte genomen en in het voorliggende werkprogramma verwerkt. 

Daarnaast komt de Waddenacademie tegemoet aan de wensen en verlangens van het Waddenfonds 
ten aanzien van de taken die zij van de Waddenacademie verwacht. Over deze wensen en verlangens 
is een aantal malen constructief bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd, wat heeft geleid tot de brief 
van het Waddenfonds van 25 februari 2014 waarin de toekomst van de Waddenacademie na 1 juli 
2014 wordt geschetst. 
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“ 
” 

In de brief van 25 februari noemt het Waddenfonds als belangrijke aandachtspunten en wensen: 
 
- De ontwikkeling van een monitor die inzicht geeft hoe het waddengebied erbij staat op de drie 

aspecten van duurzaamheid en de doelen die we gedurende de looptijd van het Waddenfonds 
willen bereiken; 

- Het helpen bij het in beeld brengen van de meest effectieve en kosteneffectieve maatregelen om 
de doelen te bereiken zoals die in het kader van de Provinciale Waddenvisie en het 
Uitvoeringsplan Waddenfonds 2014 – 2017 worden geformuleerd; 

- Het programma Rijke Waddenzee ontwikkelt concrete perspectieven op het terrein van ecologie. 
Het Waddenfonds heeft ook op andere terreinen behoefte aan dergelijke perspectieven, denk aan 
thema’s als toerisme en recreatie, landbouw en visserij, werkgelegenheidsperspectieven passend bij 
de bijzondere status van het gebied etcetera. En wil dat kunnen doen op basis van gegevens die de 
Waddenacademie aanreikt. 

 
In het voorliggende werkprogramma zijn de door het Waddenfonds geformuleerde wensen en 
verlangens verwerkt.  
 
Tenslotte: In de periode 2008 – 2013 heeft de aandacht van de Waddenacademie (en daarmee ook de 
inzet van mensen en middelen) zich met name geconcentreerd op de agenderende taak. Zoals in de 
brief van het  Waddenfonds van 25 februari wordt vermeld heeft de Waddenacademie deze taak in de 
afgelopen jaren zodanig weten in te vullen dat de infrastructuur voor een duurzame 
kennishuishouding van het Waddengebied op dit moment op hoofdlijnen staat. Dit betekent dat het 
accent in de komende jaren verlegd kan worden naar met name de programmerende taak, waar ook 
vanuit het Waddenfonds veel behoefte aan is. In menskracht en middelen betekent dit de 
Waddenacademie ervoor kiest om grosso modo de helft van het beschikbare budget te besteden aan 
de programmerende taak en dat de resterende helft in gelijke mate zal worden besteed aan de 
agenderende en informerende taak.  

3. Werkprogramma juli 2014 – januari 2016 
In het werkprogramma juli 2014 – januari 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 realiseren 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 actualiseren van de kennisagenda 

In 2009 heeft de Waddenacademie de integrale kennisagenda ‘Kennis voor een duurzame 
toekomst van de Wadden’ uitgebracht. De kennisagenda is samengesteld in een constructieve en 
intensieve dialoog met de bij het waddengebied betrokken partijen. Vanaf 2013 is een interactief 
proces met relevante betrokkenen gestart om te komen tot een update van de kennisbehoeften. 
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 moet dit 
uitmonden in een geactualiseerde, trilaterale, kennisagenda die aansluit bij maatschappelijke 



5 

kwesties die spelen in het trilaterale waddengebied. De Waddenacademie ziet het als haar taak om 
de trilaterale kennisbehoeften ten behoeve van de kennisagenda te identificeren. 
 

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 zal in 2015 voor de eerste maal rapporteren. 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 
Het Waddenfonds vraagt in haar brief van 25 februari aan de Waddenacademie onder meer om 
het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een Programma Rijke Waddeneconomie. De 
Waddenacademie pakt deze handschoen op en werkt aan de eerste schetsen van dit programma, 
waarin thema’s als toerisme en recreatie, landbouw en visserij een plek moeten krijgen, passend 
bij de bijzondere Werelderfgoed status van het gebied. De door de Waddenacademie in te stellen 
sociaaleconomische denktank, waarvoor directieleden van onder meer de NAM, Groningen Sea 
Ports en de Nederlandse Vissersbond hun medewerking reeds hebben toegezegd en waarvoor 
ook vertegenwoordigers van marktpartijen die te maken hebben met het vermarkten van de 
status van werelderfgoed zullen worden uitgenodigd, zal bij de totstandkoming van het 
Programma Rijke Waddeneconomie een belangrijke aanjagende rol spelen waar het gaat om het 
signaleren van de kennisbehoefte inzake de sociaaleconomische en ruimtelijk-cultuurhistorische 
ontwikkeling van het Waddengebied. 
 
Daarnaast zal de Waddenacademie zich ook in het kader van de UCF (University Campus 
Fryslân) inspannen voor meer wadden gerelateerd onderzoek dat bij kan dragen aan de duurzame 
economische ontwikkeling als vervolg op de daartoe nu lopende promotietrajecten die mede 
door de Waddenacademie zijn geëntameerd. 
 

d. Het stimuleren van (bijzondere) leerstoelen op het gebied van wadden gerelateerd onderzoek 
De Waddenacademie spant zich structureel in 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 in 2014 en in 2015 wetenschappelijke rapporten/ verkenningen 
uitbrengen over bestuurlijke/wetenschappelijk relevante waddengerelateerde onderwerpen. De 
keuze van de onderwerpen wordt  afgestemd met het Waddenfonds. 
 
Mede op verzoek van het Waddenfonds zullen in 2014 zullen in ieder geval verkenningen 
worden uitgebracht  over de volgende onderwerpen: 
- de ambities van de Waddeneilanden om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van 
energie en water; 
- de kansen en bedreigingen van de verzilting van landbouwgronden in het Waddengebied. 
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In 2015 zullen mede op verzoek van het Waddenfonds in ieder geval verkenningen worden 
uitgebracht over de volgende onderwerpen: 
- de effecten van de garnalenvisserij op het ecosysteem in de Waddenzee; 
- de economische potentie van het Waddengebied; 
- de ecologische doelen van de Waddenzee in internationaal perspectief. 
 

f. Het monitoren van de ontwikkeling van de economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid in het 
waddengebied 
De Waddenacademie heeft samen met het Waddenfonds IMSA en Telos opdracht gegeven om 
te komen tot een Waddenbarometer. 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. Met ingang van 2014 zal de Waddenacademie jaarlijks in 
samenwerking met het Waddenfonds de belangrijkste uitkomsten van de Waddenbarometer  
presenteren. 
 

g. Het monitoren en evalueren van de door het Waddenfonds te financieren en gefinancierde projecten 
De Waddenacademie zal met ingang van 2014 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 projecten die door het Waddenfonds zijn gefinancierd evalueren in 
wetenschappelijke zin als ze daartoe door het Waddenfonds wordt gevraagd.  
 

h. Het desgevraagd op korte termijn adviseren aan het Waddenfonds 
De Waddenacademie zal met ingang van juli 2014 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 2014 en 2015 inspannen om binnen nationale en internationale 
onderzoeksprogramma’s het Waddenonderzoek te stimuleren. Hierbij kan worden gedacht aan 
programma’s als Horizon 2020, het topsectorenbeleid (met name de topsector Water) en het 
NWO-programma Building With Nature.  
 

j. Het organiseren van congressen, workshops en symposia 
De Waddenacademie zal in 2014 één beleidsgericht congres of workshop in samenwerking met 
het Regiecollege Waddengebied en het Waddenfonds organiseren. In 2015 zal de 
Waddenacademie één wetenschappelijk gericht congres of workshop organiseren, waarbij het 
onderwerp wordt bepaald in afstemming met de Wetenschappelijke Adviesraad van de 
Waddenacademie. 
Daarnaast organiseert de Waddenacademie twee keer per jaar een groot, openbaar symposium. 
Het symposium in december 2014 zal samen met NWO en de Duitse BMBF worden 
georganiseerd en staat in het teken van de gezamenlijke onderzoekscall die in 2010 op initiatief 
van de Waddenacademie door NWO en BMBF is uitgeschreven. Het symposium in juni 2015 zal 
samen met de Waddenvereniging worden georganiseerd en zal in het teken staan van 50 jaar 
natuurbehoud. De inhoud van het symposium in december 2015 zal worden afgestemd met het 
Waddenfonds. 
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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 2014 en 2015 worden voortgezet. Dit betekent 
dat tijdens Oerol bij theatervoorstellingen een wetenschappelijke lezing  wordt verzorgd. De 
Waddenacademie onderzoekt de mogelijkheden om ook bij andere vooraanstaande nationale en 
trilaterale kunstmanifestaties 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 2014 en 2015 
gecontinueerd. 
 

m. Het ontsluiten van waddenkennis via websites 
De Waddenacademie en Tresoar hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de website 
waddenzee.nl. , en stellen daar (naast de basisformatie vanuit het Rijk en de regionale overheden) 
ook formatie beschikbaar. De Waddenacademie en Tresoar zetten de samenwerking ten aanzien 
van waddenzee.nl in 2014 en 2015 voort. 
 

n. Het organiseren van de reeks ‘Wadden Lopen’ 
Vanaf het najaar van 2014 zal de Waddenacademie de reeks ‘Wadden Lopen’ organiseren,  met 
tenminste vier per jaar op de Waddeneilanden en de kuststreek een bijzonder optreden met 
lezing en film. De reeks bouwt voort op de succesvolle lezingen/documentaire reeks over het 
waddengebied ‘Wadblik’,  dat de Waddenacademie in samenwerking met anderen van 2011 tot 
2013 organiseerde. 
 

o. 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 2014 en 2015 voortgezet. In 2014 zullen een aantal 
stukken ook worden gebundeld in een boekje. 
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