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Woord vooraf 

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Waddenacademie in het kader van een 
serie programmeringsstudies in 2008 en 2009. Het rapport beschrijft een onderzoek 
naar de kennisbehoefte in het Waddengebied: de manier waarop stakeholders in het 
Waddengebied gebruik maken van wetenschappelijke kennis, de onderzoeksvragen 
die zij hebben en hun verwachtingen van de Waddenacademie. We willen iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen aan de interviews en commentaar heeft geleverd op 
de concept-rapportage.  
 
De eerste resultaten uit dit onderzoek zijn gepresenteerd op de startconferentie van 
de Waddenacademie op 1 en 2 december 2008. De definitieve resultaten worden 
gepresenteerd op een symposium op 1 en 2 juli 2009.   
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Samenvatting 

 
De Waddenacademie is op 30 juni 2008 officieel van start gegaan. De 
Waddenacademie heeft zichzelf ten doel gesteld om een integrale, gedragen visie te 
ontwikkelen op toekomstige kennisontwikkeling voor het Waddengebied. Als 
bijdrage aan deze visie is een analyse uitgevoerd van de kennisbehoefte bij 
beleidsmakers en andere belanghebbende partijen in het Waddengebied. Het project 
had als doelstellingen: 

‐ in kaart brengen van kennisbehoefte bij stakeholders in het Waddengebied; 
‐ een overzicht maken van de meest relevante beleidsdocumenten en het in 

kaart brengen van de wetenschappelijke onderbouwing van deze 
documenten; 

‐ beleidsmakers en andere stakeholders bevragen over het interactieproces 
tussen wetenschap en beleid. 

 
In het project zijn drie methoden gebruikt: 

‐ interviews met betrokkenen uit het Waddengebied; 
‐ analyse van primaire bronnen: beleidsdocumenten die gaan over het 

Waddengebied;  
‐ analyse van secundaire bronnen: wetenschappelijke literatuur over de relatie 

wetenschap-beleid in het Waddengebied. 
 
Uit de interviews werd duidelijk dat de afgelopen jaren veel moeite is gedaan om 
iedereen bij het beleid voor de Wadden te betrekken. Sommigen vinden wel dat er nu 
teveel wordt gepraat en dat er te weinig knopen worden doorgehakt. De 
respondenten hebben een redelijk vertrouwen in de toekomst van het 
Waddengebied. Dat is mede veroorzaakt door de verbeterde dialoog. Als men het 
eens kan worden over de doelen van het gebied (natuur, duurzaamheid) biedt dit ook 
een gunstiger klimaat voor wetenschappers om met kennis aan het proces bij te 
dragen.  
 
Uit de interviews kwam naar voren welke thema’s de respondenten bezighouden. De 
meeste discussie wordt opgeroepen op de gebieden bestuur, natuur en economie. Op 
deze gebieden is geen overeenstemming of het nu goed gaat of niet met het 
Waddengebied: 
‐ Bestuur: sommigen beoordelen de bestuurlijke structuur en de samenwerking 

positief: er is veel dialoog; anderen vinden dat er een gebrek aan daadkracht is, 
het is ‘een Poolse landdag’. 

‐ Natuur: sommigen vinden dat de natuur nu voldoende beschermd is, anderen 
vinden dat het beleid en de wetgeving nog steeds niet voldoende waarborgen 
bieden; 

‐ Economie: sommigen vinden dat de economische activiteiten nog steeds teveel 
schade toebrengen aan de natuur, anderen vinden dat de economie zich positief 
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ontwikkelt en dat de Natuurbeschermingswet de ontwikkelingen teveel 
belemmert. 

Op een aantal gebieden is wel overeenstemming over de problemen: geomorfologie, 
waterkwaliteit en klimaatverandering. Op de gebieden waar conflicterende meningen 
zijn zullen wetenschappers zich anders moeten opstellen: al in de voorbereiding van 
een onderzoek moet dan geinvesteerd worden in een breed gedragen vraagstelling. 
 
Wat betreft inhoudelijke kennisvragen wordt op sommige gebieden veel onderzoek 
gedaan: water, natuur. Veel van dit onderzoek gaat over de werking van het 
abiotische en biotische systeem en dit levert niet altijd bruikbare kennis op voor het 
beleid. Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen ontbreekt. Er is behoefte aan 
meer integrale kennis en aan toekomstscenario’s. Daar tegenover staan kennisvragen 
die juist erg instrumenteel zijn, zoals die op het gebied van regionale economie, 
natuurherstelmaatregelen en waterbeheer. Dit zijn vragen waarbij het grotere geheel 
niet uit het oog verloren moet worden. Op enkele gebieden is de behoefte aan 
nieuwe kennis groot: sociaal-economische, culturele, juridische en geomorfologische 
kennis. 
 
De houding van kennisgebruikers ten opzichte van wetenschap is dubbel. Aan de ene 
kant staat men er positief tegenover: beleid onderbouwen met wetenschap is zinvol, 
en kennis is zelden overbodig. “Je hebt nooit genoeg kennis,” met andere woorden, 
wetenschappers zijn welkom om mee te denken. Aan de andere kant is het moeilijk 
om de wetenschappelijke onderbouwing goed voor elkaar te krijgen, en bovendien is 
wetenschap niet het enige dat je aan je hoofd hebt in een beleidsproces. Vaak kunnen 
de wetenschappers geen afdoende antwoorden produceren op de beleidsvragen, 
terwijl er wel een besluit genomen moet worden. “Je hebt nooit genoeg kennis”, 
maar dan in een andere betekenis, namelijk: laat ook maar, we doen het wel zonder 
wetenschap. Het probleem is niet zozeer een gebrek aan onderzoek. maar: 
 
- De toegankelijkheid van het onderzoek. Men erkent dat er een weelde aan kennis is 
over het Waddengebied, maar het is moeilijk er je weg in te vinden. Het met 
regelmatige tussenpozen maken van een overzicht of state of the art van de 
beschikbare kennis is een taak die de respondenten graag aan de Waddenacademie 
zouden willen toebedelen. Bij het bedrijfsleven is ook behoefte aan een loketfunctie 
of een database functie. 
 
- De geschiktheid van het onderzoek voor beleidsvragen. Een bekend dilemma voor 
beleidsmakers is: besluiten we nu terwijl we nog niet alle kennis beschikbaar hebben, 
of wachten we tot de wetenschap genoeg zekerheid biedt om een besluit te nemen? 
Dit dilemma wordt deels veroorzaakt door de perceptie dat kennis altijd vooraf moet 
gaan aan besluitvorming. Een mogelijke oplossing is dan ook meer samenwerking 
tussen beleid en wetenschap na de besluitvorming.  
 
- Twijfel aan de objectiviteit van wetenschappers. Deels gebeurt het onderzoek in 
opdracht van nationale en regionale stakeholders zoals de NAM en diverse 
overheden. In dat geval wordt het onderzoek soms ingezet als wapen in de 
onderlinge belangenstrijd. Wetenschappers worden door de respondenten dan ook 
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niet perse als neutraal en objectief gezien. Kennis is vaak niet toegesneden op het 
beleidsprobleem; of kennis is teveel naar de beleidsconclusie toegeschreven en dus 
niet onafhankelijk. Dit dilemma uit zich ook in de kritiek dat wetenschappers het 
vaak onderling niet eens zijn. Wetenschappers zijn altijd bezig onbekende terreinen 
in kaart te brengen en dus zijn er altijd discussies gaande over hoe een systeem in 
elkaar zit. Het onderling eens worden is een onderdeel van het normale 
wetenschappelijke bedrijf, het kan alleen enkele decennia langer duren dan je vanuit 
het beleidsproces zou wensen. Als de verschillende soorten wetenschappers een 
actief netwerk onderhouden, en er procedures zijn waarin (internationale) kritiek op 
elkaars werk structureel wordt georganiseerd, kunnen wetenschappers zelf op een rij 
zetten waarover men het eens is en waarover nog niet. 
 
- Gebruik maken van wetenschap is niet vanzelfsprekend. De houding van 
beleidsmakers ten opzichte van wetenschap is dubbel. Enerzijds vindt men dat beleid 
wetenschappelijk moet worden onderbouwd, anderzijds komt men er in de praktijk 
te weinig aan toe. Beleid wordt door tal van aspecten bepaald, en in dit geheel kan de 
invloed van wetenschap gering zijn. Het idee dat kennis er misschien wel is, maar dat 
het een grote inspanning vergt om alles door te ploegen kan mensen belemmeren om 
überhaupt de stap naar wetenschap te zetten.  
 
Uit de analyse van de primaire bronnen komen drie soorten van verantwoording naar 
voren die in beleidsdocumenten worden gebruikt: 
 
‐ wettigheid: verwijzingen naar eerdere beleidsdocumenten, wetten, richtlijnen 

waaruit het onderhavige document een logisch, gelegitimeerd en/of verplicht 
voortvloeisel is; 

‐ draagvlak: verwijzingen naar consultatierondes met andere overheden, 
belanghebbende organisaties en burgers om aan te tonen dat er hoor en 
wederhoor is toegepast en/of dat er brede steun bestaat voor het beleid of 
besluit; 

‐ wetenschap: verwijzingen naar onderzoek, monitoring en/of een expert judgement 
proces om aan te tonen dat van de best beschikbare kennis gebruik is gemaakt bij 
het formuleren van het beleid of besluit. 

 
De mate waarin deze drie vormen van verantwoording worden gebruikt verschilt 
sterk per document. Er lijkt geen systematische aanpak te bestaan voor het 
onderbouwen van beleid met wetenschap. De eis van een passende beoordeling in de 
Natuurbeschermingswet leidt wel tot het meer structureel betrekken van wetenschap, 
maar ook in dat geval is nog geen vaste aanpak ontwikkeld. 
 
Uit de review van secundaire literatuur komen de volgende conclusies: Tussen 
wetenschap en beleid in het Waddengebied bestaat een overlappend grensgebied met 
complexe relaties tussen wetenschappers, overheden en vertegenwoordigers van 
stakeholders. De rol van de wetenschap in deze complexe omgeving is afhankelijk 
van de mate van ongestructureerdheid van het beleidsprobleem en de 
wetenschappelijke onzekerheid. In complexe ongestructureerde beleidsproblemen, 
waar geen consensus bestaat tussen de verschillende stakeholders over de te bereiken 
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doelen, is een faciliterende rol van de wetenschap het meest effectief. Deze rol houdt 
in dat wetenschappers op basis van vooraf bepaalde richtlijnen verschillende 
alternatieven beoordelen en scenario’s wetenschappelijk toetsen. Uit een eerste 
analyse van de vergunningverlening voor de gaswinning en het akkoord over 
verduurzaming van de mosselvisserij blijkt dat een dergelijke rol zijn vruchten af kan 
werpen.  
 
De Waddenacademie wordt als nieuwe speler in het drukbezette veld dat het 
Waddengebied is met argusogen bekeken. Het bewaken van de reputatie van de 
Waddenacademie is in dit stadium belangrijk. De Waddenacademie zou ook een 
specialist moeten worden in kennisuitwisseling tussen wetenschap en beleid. Dat 
houdt in: 
1. Hoe genereer je de juiste soort kennis? Beleid heeft niet hetzelfde soort vragen 

als wetenschappers. Wetenschap is uit op het begrijpen van het systeem op 
hoofdlijnen. Beleidsmakers zijn meer geïnteresseerd in de beïnvloedbare delen 
van het systeem en de effectiviteit van maatregelen. 

2. Hoe geef je wetenschappers de juiste competenties om in het beleidsproces te 
functioneren? De volgende competenties zijn nodig bij wetenschappers: inzicht 
in het bestaan van verschillende wereldbeelden, vaardigheid in communicatie, 
presenteren, publiceren in vakbladen in plaats van wetenschappelijke 
tijdschriften, conflicthantering, projectmanagement, klantvriendelijkheid, 
wetenschaps-sociologische inzichten 

3. Welke methodieken bestaan er voor de interactie tussen kennis en beleid? De 
Waddenacademie zou kunnen onderzoeken welke interactiemodellen al 
ontwikkeld zijn en hoe succesvol ze functioneren (bv Netwerken in de 
Veehouderij, Communities of Practice, Kennismarkt). De Waddenacademie kan 
ook zelf platforms en evenementen organiseren voor contact tussen wetenschap 
en beleid. 

 
Het Waddengebied is een proeftuin van allure om de interactie tussen wetenschap en 
beleid beter te ontwikkelen. De gedeelde doelstelling van duurzaamheid en het 
(weliswaar nog fragiele) vertrouwen in een goede afloop vormen daarvoor een 
uitstekende voedingsbodem. 
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1 Waarom dit onderzoek naar kennisbehoefte? 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Dit rapport is geschreven in opdracht van de Waddenacademie. De 
Waddenacademie is op 30 juni 2008 officieel van start gegaan. Het instituut zal 
onderzoek initiëren, coördineren en faciliteren, waarbij het accent ligt op ecologisch, 
geologisch, economisch, cultuurhistorisch en sociaal-cultureel onderzoek. De doelen 
van de Waddenacademie zijn: 
 

‐ het identificeren en articuleren van de kennisbehoefte in de Waddenregio; 
‐ het bevorderen van onderzoek op regionaal, nationaal en internationaal 

niveau; 
‐ het stimuleren van informatievoorziening en kennisuitwisseling. 

 
De Waddenacademie heeft zichzelf ten doel gesteld om een integrale, gedragen visie 
te ontwikkelen op toekomstige kennisontwikkeling voor het Waddengebied. Om tot 
deze visie te komen zijn twee parallel lopende projecten uitgevoerd van september 
2008 tot juni 2009. Eén project houdt zich bezig met het opstellen van een state of the 
art en een toekomstvisie vanuit bovengenoemde vijf wetenschappelijke kerngebieden 
voor het Waddengebied. Het tweede project was een analyse van de kennisbehoefte 
bij beleidsmakers en andere belanghebbende partijen in het Waddengebied. Het 
tweede project over de benodigde kennis in de beleidsbesluiten wordt in dit rapport 
beschreven.  
 
De eerste resultaten van de projecten zijn gepresenteerd op het 
inauguratiesymposium in Leeuwarden (1 en 2 december 2008). Beide projecten 
moeten resulteren in een integraal visiestuk dat gepresenteerd zal worden op een 
symposium in juli 2009. 
 
 

1.2 Probleembeschrijving 

Het verhaal over de Waddenacademie begint al eerder, namelijk in 2003 als het 
kabinet Balkenende II de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) instelt. 
Dit gebeurt naar aanleiding van heftige discussies over gaswinning en 
schelpdiervisserij in de Waddenzee. De commissie rapporteert in maart 2004 (Meijer 
et al, 2004). In het rapport kwamen de volgende hoofdpunten over het 
Waddengebied naar voren: 
 
‐ De Waddenzee is een nationaal en internationaal in hoge mate gewaardeerd 

gebied, waarvan de hoofddoelstelling ‘de duurzame bescherming en ontwikkeling 
van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open 
landschap’ onomstreden is. Er is een ingewikkeld ecosysteem aanwezig met een 
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ongekende dynamiek. In vergelijking met tal van andere ecosystemen is de kennis 
van dit ecosysteem indrukwekkend.  

‐ Er zijn veel economische belangen verbonden met het Waddengebied. Er wonen 
en werken mensen, het is een geliefd recreatiegebied met een hoge 
belevingswaarde (natuur, open landschap), het is een oefengebied voor Defensie, 
er is schelpdier- en garnalenvisserij, er ligt een interessante gasvoorraad onder en 
rondom het Wad.  

‐ De besturing van het Waddengebied is complex. De Waddenzee omvat drie 
landen en vier deelstaten, in het Nederlandse deel zijn vijf rijksdepartementen bij 
de dagelijkse gang van zaken betrokken (wet- en regelgeving, uitvoering, 
handhaving), drie provincies, vier waterschappen en 18 gemeenten hebben elk 
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Geen van de betrokken 
overheden heeft doorzettingsmacht, velen hebben hindermacht. 

‐ Politiek is er sprake van een impasse, van stagnatie. Over het vertrekpunt, de 
unieke waarde van de Wadden lijken vriend en vijand het eens, maar vervolgens 
blijken er verschillende benaderingen mogelijk te zijn om die uniciteit te bewaren 
en te bewaken. Er is veel wantrouwen bij alle betrokkenen. Wetenschappers 
voelen zich onvoldoende gehoord. Deze situatie drijft alle betrokkenen in 
defensieve posities. 

‐ De defensieve strategie komt noch de natuur, noch de economie ten goede. 
Sterker nog: zowel de natuurwaarde als de economische positie van het gebied 
gaan door bovengenoemde oorzaken achteruit. 

 
De commissie concludeert onder andere dat er een investeringsplan moet komen 
voor de versterking van de Waddennatuur en voor een duurzame ontwikkeling van 
het Waddengebied. De omvang van dit investeringsplan wordt door de commissie 
geraamd op 750 à 800 miljoen euro. De commissie geeft ook aan waar dit bedrag aan 
moet worden besteed. Een van de vijf doelen is ‘Onderzoek en verdere kennisontwikkeling 
van de ecologie van de Wadden en de sociaal-economische ontwikkeling van het Waddengebied 
(‘Waddenacademie’)’ Deze Waddenacademie moet volgens de commissie werken aan 
integratie van kennis uit verschillende disciplines en aan samenwerking tussen de 
kennisinstituten die in het Waddengebied onderzoek doen.  
 
Het advies wordt door het kabinet overgenomen (Kabinetsreactie 28 juni 2004). Het 
kabinet besluit via een Waddenfonds € 800 miljoen in het Waddengebied te 
investeren, verspreid over een periode van 20 jaar. Het Waddenfonds heeft 
hoofddoelstelling ‘de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als 
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap’ (Van Vierssen, 2007). 
Het Waddenfonds subsidieert activiteiten die: 
‐ de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied versterken; 
‐ extra bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee verminderen; 
‐ bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied; 
‐ bijdragen aan een transitie naar een duurzame energiehuishouding in het 

Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden; 
‐ bijdragen aan een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied. 
(Zie Wet op het Waddenfonds, artikel 2 lid 2.) 
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Er is maximaal 4% van het Waddenfonds beschikbaar voor het ontwikkelen van de 
kennishuishouding van het Waddengebied. De Waddenacademie is opgericht om 
deze doelstelling te realiseren. 
 
De hierboven weergegeven analyse van de commissie Meijer geeft aan dat er in 2004 
grote problemen waren. De wetenschap wordt bij het conflict betrokken maar niet 
naar tevredenheid. Het onderzoek wordt soms ingezet als wapen in de onderlinge 
belangenstrijd. Uit het feit dat de commissie Meijer voor een Waddenacademie pleit 
kunnen we opmaken dat men de wetenschap toch nog steeds als een deel van de 
oplossing ziet. 
 
Intussen is er veel gebeurd in het Waddengebied: de gaswinning is onder stringente 
voorwaarden (“hand aan de kraan”) toegelaten, de mechanische kokkelvisserij is 
verboden en de kokkelvissers zijn schadeloos gesteld, het Waddenfonds is ingesteld, 
een convenant is afgesloten over de afbouw van de mosselvisserij en het 
noodzakelijke natuurherstel, de implementatie van KRW en Natura2000 is in gang 
gezet. Wat is nu de stand van zaken in het gebied? Op wat voor manier kunnen 
wetenschappers in het algemeen, en de Waddenacademie in het bijzonder aan de 
huidige ontwikkelingen het beste een bijdrage leveren? 
 
 

1.3 Doelstellingen en onderzoeksvragen 

De opdracht in dit project is om vanuit beleidsmakers en andere niet-
wetenschappelijke partijen te kijken naar de gevraagde en de gebruikte 
wetenschappelijke kennis in het Waddengebied. De analyse moet een beeld 
opleveren van de rol van wetenschappelijke kennis in de besluitvorming over het 
Waddengebied. 
 
Het project heeft als doelstellingen: 

‐ in kaart brengen van kennisbehoefte bij stakeholders in het Waddengebied; 
‐ een overzicht maken van de meest relevante beleidsdocumenten en het in 

kaart brengen van de wetenschappelijke onderbouwing van deze 
documenten; 

‐ beleidsmakers en andere stakeholders bevragen over het interactieproces 
tussen wetenschap en beleid om de rol van wetenschappelijke kennis in het 
beleidsproces helder te krijgen. 

 
De onderzoeksstrategie was via interviews met de actoren in de regio de interactie 
tusen wetenschap en beleid te onderzoeken en de belangrijkste documenten te 
selecteren. Door de beleidsdocumenten te analyseren ontstaat een beeld van de 
wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Daarbij is bekeken hoe bestuurslagen en 
bedrijfssectoren met wetenschappelijke kennis omgaan, bijvoorbeeld of zij eenzijdig 
op bepaalde disciplines leunen. Door in de interviews zoveel mogelijk verschillende 
organisaties te betrekken, is ernaar gestreefd een breed spectrum aan visies mee te 
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nemen. Het is een kwalitatief onderzoek, dat de diversiteit aan meningen in kaart 
brengt maar weinig zegt over hoeveel mensen een bepaalde mening zijn toegedaan. 
 
Onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de belangrijkste vigerende beleidsdocumenten, van welke 
bestuurslaag zijn zij afkomstig en vanuit welk sectoraal of integraal belang? 

2. Op welke manier refereren deze documenten naar wetenschappelijke 
bronnen? 

3. Welke typen wetenschappelijke kennis zijn aantoonbaar gebruikt, welke typen 
wetenschappelijke kennis worden genoemd als ontbrekend, en welke 
wetenschappelijke kennis wordt expliciet ontkracht? 

4. Hoe kijken overheden en andere partijen in het Waddengebied aan tegen de 
invloed van wetenschappelijke kennis op het beleid? 

5. Wat is de mening van een aantal belangrijke spelers in de Waddenregio over 
het gebruik van wetenschappelijke kennis in het oplossen van de regionale 
dilemma’s? 

 
 

1.4 Afbakening van begrippen 

Waddengebied: Onder het Waddengebied wordt verstaan de Waddenzee, de 
Waddeneilanden, de zeegaten tussen de eilanden, de Noordzeekustzone tot 3 zeemijl 
uit de kust, alsmede het grondgebied van de aan de Waddenzee grenzende 
vastelandsgemeenten (VROM, 2007). . 
 
Beleidsdocumenten: Formeel vastgestelde of gepubliceerde strategische (op de 
toekomst gerichte) documenten van overheden, bedrijven, NGO's en intermediaire 
organisaties. 
 
Kennis: een -al dan niet bewust- persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt een 
bepaalde taak uit te voeren. Dit vermogen is het metaforisch product van de 
informatie (I), de ervaring (E), de vaardigheden (V) en de attitude (A) waarover 
iemand op een bepaald moment beschikt (Weggeman, 1997). 
 
Wetenschappelijke kennis: een reconstructie van een deel van de werkelijkheid, 
opgebouwd met een systematische methodiek, zoals meten, registreren, waarnemen, 
experimenteren, ordenen en interpreteren, begripsvorming en verwoording, afleiding 
en voorspellen, hypothesevorming en -toetsing, evaluatie en planning (naar Bergsma 
en van Petersen, 2004) 
 
Kennisbehoefte: gebieden en vragen waarover maatschappelijke partijen aangeven 
meer kennis te willen hebben. 
 
Stakeholder: persoon, groep of organisatie die  een direct of indirect belang heeft bij 
het Waddengebied omdat deze stakeholder invloed kan uitoefenen of beinvloed kan 
worden door acties, doelen en beleid in het Waddengebied (naar 
www.businessdictionary.com).  
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Kennis voor Klimaat: Onderzoekprogramma gefinancierd uit FES aardgasbaten met 
projecten in acht regionale hotspots, waarvan de Hotspot Waddenzee er één is. Vaak 
afgekort tot KvK (www.kennisvoorklimaat.nl).  
 
Hotspot Waddenzee: Onderdeel van het Kennis voor Klimaat onderzoekprogramma 
waarvoor tussen 2008 en 2012 onderzoekprojecten worden uitgevoerd. 
(www.kennisvoorklimaat.nl). 
 

1.5 Methoden 

Voor dit project zijn drie verschillende methoden gebruikt: 
 

‐ interviews met betrokkenen uit het Waddengebied (hoofdstuk 2) 
‐ analyse van primaire bronnen: beleidsdocumenten die gaan over het 

Waddengebied (hoofdstuk 3) 
‐ analyse van secundaire bronnen: wetenschappelijke literatuur over de relatie 

wetenschap-beleid in het Waddengebied (hoofdstuk 4) 
 
De drie methoden worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 
 

1.5.1 Interviews  

De interviews waren nodig om de actuele stand van zaken boven tafel te krijgen; ten 
eerste de positie van de verschillende stakeholders ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van het gebied, en ten tweede de rol van wetenschap daarin. Er is een 
kwalitatieve methode gebruikt; dat wil zeggen dat vooral de inhoudelijke variëteit in 
kaart is gebracht. De methode onderzoekt niet de kwantitatieve aspecten, zoals hoeveel 
mensen in het Waddengebied een bepaalde mening zijn toegedaan (maar wel hoeveel 
respondenten). 
 
Er is geprobeerd met personen van zoveel mogelijk verschillende soorten 
organisaties te spreken, om veel verschillende invalshoeken te kunnen laten zien. 
Voor de selectie is eerst een lijst met beoogde organisaties gemaakt. Daarna zijn 
enkele respondenten benaderd die al op de een of andere manier bij de 
Waddenacademie betrokken waren. Aan deze eerste respondenten is gevraagd wie we 
bij de overige organisaties zouden kunnen benaderen.  Wanneer dat voor bepaalde 
organisaties geen namen opleverde zijn deze organisaties via een algemene ingang 
benaderd om naar een mogelijke respondent te vragen (bv info@...).  
 
Er zijn 20 interviews gehouden in de eerste ronde en 4 in de tweede ronde. Door een 
communicatiefout in het projectteam zijn bij het RCW twee personen geinterviewd. 
In tabel 1.1 zijn de organisaties weergegeven waaruit de respondenten afkomstig 
waren. 
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Tabel 1.1: Organisaties waaruit respondenten afkomstig zijn 
 Eerste ronde interviews 
1 Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid 
2 Ministerie Economische Zaken 
3 Ministerie Verkeer en Waterstaat 
4 Provincie Friesland 
5 Provincie Groningen 
6 Provincie Noord-Holland 
7 Gemeente Terschelling 
8 Gemeente Harlingen 
9 Wetterskip Fryslan 
10 Regionaal College Waddengebied (RCW) 
11 Regionaal College Waddengebied (RCW) 
12 Raad voor de Wadden 
13 Common Wadden Sea Secretariat 
14 Raad van State 
15 Waddenvereniging 
16 Vereniging Natuurmonumenten 
17 Fryske Gea 
18 Producenten Organisatie Mosselcultuur 
19 Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
20 Arcadis 
 Tweede ronde interviews 
21 Coalitie Wadden Natuurlijk 
22 Frisia zout 
23 Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers (NBGK)  
24 Waterdienst 
 
De lijst met interviewvragen is in dit rapport opgenomen als bijlage 1. In de eerste 
ronde zijn vier groepen vragen gesteld: 
 

‐ algemene vragen over het Waddengebied, om de visie en positie van de 
respondent te achterhalen (vragen 1 en 2); 

‐ vragen over de beleidsprocessen in het Waddengebied om in kaart te brengen 
in wat voor maatschappelijke context het Waddenonderzoek plaatsvindt 
(vragen 3-6); 

‐ vragen over de beleidsdocumenten om op een rij te zetten wat op dit 
moment de belangrijkste inhoudelijke thema’s en documenten zijn (vragen 7-
9); 

‐ vragen over de positie van wetenschap in het Waddenbeleid en de processen 
die daaraan ten grondslag liggen (vragen 10-15a). 

 
De eerste ronde is afgesloten toen er verzadiging optrad in de antwoorden 
(verzadiging wil zeggen dat steeds dezelfde antwoorden gaan terugkomen).  
 
In de tweede ronde zijn vragen 3, 7 en 13 herhaald, om voldoende opbouw en focus 
in het interviewgesprek te krijgen. Vragen 16 t/m 22b waren verdiepende vragen 
voor de tweede ronde. De tweede ronde is afgesloten omdat het rapport moest 
worden afgerond en er niet voldoende doorlooptijd meer was om de interviews te 
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kunnen verwerken in de conclusies. De antwoorden waren niet verzadigd maar 
hebben wel aanvullende inzichten opgeleverd. 
 
De interviews zijn uitgevoerd door drie verschillende interviewers. De interviews zijn 
uitgewerkt op basis van notities, en naar de respondenten teruggestuurd voor 
correcties.  
 
Voor de analyse van de uitgewerkte interviews is gebruik gemaakt van kwalitatieve 
software Atlas-ti, een programma waarmee de inhoud van interviews en andere 
documenten geordend kan worden. Van de interviewverslagen zijn text-documenten 
(met extensie .txt) gemaakt omdat die snel door Atlas-ti kunnen worden ingelezen. 
Deze databronnen worden door het programma gelabeld als ‘Primary documents’, 
aangeduid met een P en een nummer. Vervolgens zijn de interviews gecodeerd met 
behulp van het programma. Dit houdt in dat antwoorden van de geïnterviewden als 
een ‘quotation’ (citaat) worden afgebakend en dat daar één of meer codes aan 
worden gehangen. Elke quotation krijgt automatisch een nummer (bijvoorbeeld: 
1:14), waarvan het eerste cijfer is gebaseerd op het primary document en het tweede 
de quotations chronologisch doornummert (in dit geval dus: primary document 1, 
veertiende citaat). Wanneer primary documents of citaten worden verwijderd, 
worden deze plaatsen in de nummering niet door andere documents of quotations 
ingenomen, maar blijven er gaten in de nummering over. In ons bestand is dat 
gebeurd toen van interviewverslagen alsnog gecorrigeerde versies binnenkwamen. 
 
In onze analyse is met een vooraf gemaakte codelijst gewerkt van in totaal 29 codes. 
De codelijst is gebaseerd op de interviewvragen. Tabel 1.2 geeft de gebruikte codelijst 
weer. De codes uit de tweede ronde zijn alleen op de tweede ronde interviews 
toegepast. Een uitzondering wordt gevormd door de code voor vraag 16: deze is ook 
op de eerste ronde interviews toegepast door te zoeken op het trefwoord klimaat. De 
uitkomsten van deze vraag zijn in een aparte paragraaf bij elkaar gezet om voor de 
Hotspot Waddenzee te inventariseren welke vragen er leven op het gebied van 
klimaatverandering. 
 
In totaal zijn de codes 460 keer toegekend. Er kan met het programma een 
kwantitatief overzicht van de codes en quotations worden gegenereerd. Het resultaat 
is weergegeven in Bijlage 2 van dit rapport: de ‘Codes-Primary-Documents-Table.’ 
 
Met behulp van het Atlas-ti systeem kunnen de quotations op code worden 
gesorteerd (output per code). Voor de analyse zijn de quotations per code bekeken, 
en is de inhoud daarvan kort samengevat. Er is onderscheid gemaakt tussen 
observaties en interpretaties. Observaties zijn direct te herleiden tot de tekst van de 
interviews. Observaties zijn het meest verifieerbaar: iemand kan het met een selectie 
eens zijn of vinden dat er andere observaties aan toegevoegd moeten worden. 
Interpretaties zijn dat wat de onderzoeker ervan begrijpt. Interpretaties lenen zich 
voor discussie: vanuit een ander referentiekader geeft iemand misschien een andere 
interpretatie aan dezelfde observaties.  
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Tabel 1.2: Gebruikte codelijst 
 Codes 
Codes eerste ronde 1. Gaat goed met Waddengebied 

1a. Cijfer Wadden 
2. Toekomst met vertrouwen 
3. Besluitvormingsprocessen 
4. Partijen 
4a. Partijen niet betrokken 
5. Omgang tussen partijen 
6. Constructieve sfeer 
6a. Cijfer sfeer 
7. Beleidsstukken 
8. Wetenschappelijke onderbouwing beleidstukken 
9. Andere invloeden op beleidsdocument 
10. Hoe wetenschappelijke onderbouwing 
11. Wetenschappelijke organisaties 
12. Disciplines 
13. Kennis ontbreekt 
14. Kennis teveel 
15. Kennisgebruik in beleidsproces 
15a. Cijfer kennisgebruik 

Codes tweede ronde 16 Klimaatvragen 
17 Welke kennisbronnen 
18 Wat is wetenschappelijke kennis 
19 Doelen wetenschap 
19a Doelen met wetenschap niet 
20 Kwaliteit kennis 
21 Barrieres kennis 
22 Waddenacademie tevreden 
22a Output Waddenacademie 
22b Waddenacademie proces 

 
De observaties en interpretaties worden weergegeven in hoofdstuk 2 ‘Resultaten van 
interviews’. De teksten worden soms geïllustreerd met citaten. Deze citaten zijn 
ingekort om eventuele herkenbaarheid van geïnterviewden te voorkomen.  
 
Het concept-rapport is voor commentaar naar alle geinterviewden gestuurd. Van hen 
hebben 5 personen gereageerd; 2 dat ze geen commentaar hadden, 1 dat ze een week 
na de deadline nog zou reageren maar dat is niet gebeurd, en 2 respondenten hebben 
een aantal opmerkingen gemaakt die in deze versie zijn verwerkt. 
 
 

1.5.2 Primaire literatuur  

Voor het selecteren van de primaire bronnen zijn de interviews gebruikt. De 
respondenten konden invloedrijke documenten noemen. Daarvan is een lijst gemaakt 
en is geturfd welke het vaakst werden genoemd. Uit de top-21 die zo ontstond zijn 
de zeven hoogst geëindigde documenten geselecteerd. In sommige gevallen betrof 
dat niet één specifiek document maar een conglomeraat van documenten rond een 
bepaald beleidsdossier (bv Natura 2000, KRW). In die gevallen is een recent 
document gekozen dat geheel of gedeeltelijk ingaat op het Waddengebied.  
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Voor de analyse van deze documenten is een tabel met kenmerken opgesteld 
waaraan is af te lezen of er gebruik is gemaakt van wetenschap (tabel 1.3). Voor elk 
document zijn deze vragen beantwoord, en daarop zijn indicatieve conclusies 
gebaseerd. Indicatief omdat het maar over een klein aantal documenten gaat. 
 
Tabel 1.3: Gebruikte vragenlijst om gebruik van wetenschap te signaleren in primaire bronnen 
1. Is er een literatuurlijst? Wat staat erin?  
2. Wordt er op een andere manier naar literatuur verwezen? In voetnoten of gewoon in de tekst zelf? 
3. Is er een achtergrondrapport of zijn er meerdere achtergronddocumenten? 
4. Is er speciaal voor dit document onderzoek gedaan? Gaat het daarbij om samenvatten van 
bestaand onderzoek of om nieuw onderzoek? 
5. Is het document door wetenschappelijke specialisten geschreven? Welke? 
6. Is het document naar de mening van de eerder geinterviewden wetenschappelijk onderbouwd? 
7. Wordt er gebruik gemaakt van structurele monitoring ten behoeve van dit beleid? 
8. Wordt er gebruik gemaakt van evaluaties of assessments? 
9. Zijn er andere redenen om aan te nemen dat het document op wetenschappelijke informatie 
berust? 
10. Wordt er nieuw onderzoek gepland in het document? 

 
 

1.5.3 Secundaire literatuur  

Voor het literatuuronderzoek naar de relatie wetenschap en beleid met betrekking tot 
de Waddenzee zijn in eerste instantie de bronnen nader onderzocht die in de 
interviews ter sprake kwamen. Daarnaast is in een aantal digitale databases (o.a. 
ScienceDirect) gezocht met de trefwoorden “science”, “policy” en “Wadden Sea”. 
Om het beeld compleet te maken zijn tenslotte enkele bronnen uit de ‘grijze’ 
literatuur (beleidsnota’s, adviezen van de Raad voor de Wadden, publicaties van 
stakeholders) bestudeerd.   
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2 Resultaten interviews 

De interviews zijn bedoeld voor het beantwoorden van onderzoeksvragen 1, 4 en 5:  
 
1. Wat zijn de belangrijkste vigerende beleidsdocumenten, van welke bestuurslaag 
zijn zij afkomstig en vanuit welk sectoraal of integraal belang? 
4. Hoe kijken overheden en andere partijen in het Waddengebied aan tegen de 
invloed van wetenschappelijke kennis op het beleid? 
5. Wat is de mening van een aantal belangrijke spelers in de Waddenregio over het 
gebruik van wetenschappelijke kennis in het oplossen van de regionale dilemma’s? 
 
Zoals al in de methode-paragraaf in het vorige hoofdstuk is aangegeven zijn de 
interviews grotendeels gehouden in november en december 2008, en nog enkele 
interviews in maart 2009. Dat betekent dat beleidsdocumenten uit 2009 minder sterk 
naar voren komen in de resultaten. 
 
De interviewresultaten zijn verwerkt in vijf paragrafen: 
 
2.1: De context: sociale processen in het Waddengebied 
2.2: Besluitvormingstrajecten en beleidsdocumenten 
2.3: Partijen en omgangsvormen in het Waddengebied 
2.4: Hoe gaat men om met wetenschappelijke kennis? 
2.5: Inhoudelijke kennisvragen in het Waddengebied 
 
 

2.1 De context: sociale processen in het Waddengebied  

De context waarin wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt is bepalend voor de 
manier waarop met kennis wordt omgegaan. Ziet men vooral problemen, of ziet men 
vooral nieuwe kansen? Kennen en vertrouwen de partijen elkaar, of is het oorlog? Is 
er al veel bekend, zijn de oplossingen langzamerhand routine, of is het een 
ongestructureerd probleem, waarbij kennis en gemeenschappelijke doelen ontbreken? 
Om dit in kaart te brengen voor het Waddengebied zijn enkele contextuele vragen 
gesteld. Er is ook om een cijfer gevraagd om de antwoorden beter met elkaar te 
kunnen vergelijken. 
 
 

2.1.1 Gaat het goed met het Waddengebied?  

Bij de vraag Gaat het goed met het Waddengebied? hadden de meeste geinterviewden de 
behoefte een meer genuanceerd antwoord te geven dan ja of nee (zie tabel 2.3). Dit 
komt deels doordat ze een veelheid aan ontwikkelingen zien waarvan sommige als 
positief en andere als negatief worden ingeschat, en deels is dat omdat ze niet goed 
weten of ze de huidige toestand als goed of niet goed moeten beschouwen.  
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De vergelijking van de cijfers laat zien dat de respondenten dicht bij elkaar zitten in 
hun waardering voor het Waddengebied: ongeveer een 6.5. Twee personen die 
vinden dat het niet goed gaat, geven toch een hoog cijfer en lichten toe dat dit is 
vanwege de kwaliteit van het gebied op dit moment; ze vinden alleen dat de 
ontwikkeling de verkeerde kant op gaat.  
 
Interpretatie van dit resultaat: het is positief als mensen over een complex systeem als 
het Waddengebied aangeven dat ze niet weten of het daarmee goed gaat of niet. Dat 
biedt kansen voor gezamenlijk leren. 
 
Tabel 2.3: Gaat het goed met het Waddengebied? 

Nee Geen ja en geen nee / 
moeilijk / weet niet etc 

Ja 

4 respondenten 11 respondenten 4 respondenten 
Cijfers Cijfers Cijfers 

5, 4, 8, 6.5 7, -, 6.5, 7, 7, 6.5, 7, 7, 6.5, 7.5, - 7, 7, -, 8 
Gemiddeld cijfer Gemiddeld cijfer Gemiddeld cijfer 

5.9 6.9 7.3 
Gemiddeld over totaal 

6.7 
(- betekent dat er geen cijfer is gegeven of geen cijfer is gevraagd) 
 
De vraag of het goed gaat met het Waddengebied was ook aanleiding voor de 
respondenten om aspecten op te noemen waarmee het al of niet goed gaat. De 
resultaten van deze antwoorden zijn samengevat in tabel 2.4. Deze tabel geeft een 
eerste indruk van de thema’s die de respondenten bezighouden. 
 
De thema’s die de respondenten noemen laten zien dat er over veel zaken consensus 
bestaat. Ten aanzien van de samenwerking in het gebied zijn belangrijke eerste 
stappen gezet, maar het moet nog slagvaardiger. In de natuur ziet men op sommige 
punten vooruitgang (bv. zeehonden), op veel andere achteruitgang (de bodem en de 
schelpdieren). Veel economische activiteiten vormen nog steeds een bedreiging, maar 
tegenover recreatie staan veel respondenten positief.  
 
Op de gebieden bestuur en economie lopen de meningen het meest uiteen. Wat 
betreft het bestuur: de betrokkenheid van veel actoren is voor sommigen een goed 
teken (dialoog), anderen vinden het een ‘Poolse landdag’. Wat betreft de 
economische activiteiten zien sommigen een stijgende lijn, maar anderen zien die 
toename van economische activiteit vooral als een bedreiging voor de natuur. 
 
Interpretatie: op de gebieden waar overeenstemming is (natuurwaarden, 
geomorfologie, waterkwaliteit) zullen wetenschappers zich anders moeten opstellen 
dan in de gebieden waar conflicterende meningen zijn (bestuur en economie). In 
gevan van overeenstamming zullen onderzoeksresultaten die voor één van de partijen 
zijn geproduceerd zonder veel problemen door anderen worden overgenomen. 
Wanneer er conflicten zijn moet al in de voorbereiding van het onderzoek over de 
opzet worden overlegd met meerdere partijen, voordat het breed zal worden 
geaccepteerd. 
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Tabel 2.4: Redenen waarom het al of niet goed gaat met het Waddengebied 

Het gaat goed met: Het gaat niet goed met: 
‐ het bestuur: men heeft elkaar gevonden in 

het RCW 
‐ de samenwerking: er is dialoog, men wil 

samen nadenken 
‐ de aandacht: men is zich bewust van de 

waarde van het gebied, iedereen wil 
duurzame Wadden, er is veel aandacht voor 
de Wadden 

‐ de bestuursstructuur: niet slagvaardig, geen 
eenduidig beleid, er zijn veel overheden in 
spagaat, er is overregulering 

‐ de samenwerking kan beter, er zijn veel 
partijen die posities claimen, overal wordt 
over onderhandeld, het is een Poolse 
landdag 

‐ de natuur: er is een stijgende lijn 
‐ de zeehondenpopulatie 
‐ sommige vogelsoorten 
 

‐ de natuur: gaat achteruit, is in slechte 
conditie, heeft maar 50% van potentiële 
natuurwaarde 

‐ sommige habitats: zeegras, knopbies, 
mosselbanken, de bodem, de schelpdieren 

‐ sommige vogelsoorten zoals strandbroeders 
‐ de kennis: het systeem is onbegrepen 

‐ de waterkwaliteit: minder eutrofiëring 
 

‐ de waterkwaliteit: nog niet goed genoeg voor 
natuur 

‐ de economie: er is een stijgende lijn 
‐ de recreatie: het is mooi, rustig, er zijn 

gesprekken over verduurzaming 
‐ het Waddenfonds 
 

‐ het conflict tussen natuur en economie, 
toenemende menselijke druk, economisch 
medegebruik is niet goed geregeld 

‐ teveel economische activiteiten bedreigen 
het systeem en hebben effect op beleving: 
delfstoffenwinning, zoutwinning, 
Eemshaven, meer industrie, windmolens en 
militaire activiteiten 

‐ de scheepvaart: minder ongelukken ‐ de scheepvaart: snelvaren met bayliners moet 
aan banden 

 
‐ de mosselvisserij: het is nog steeds een 

aantrekkelijk productiegebied 
‐ de mosselvisserij: minder mosselzaad 
 

 ‐ klimaatverandering: zeespiegel stijgt, heeft 
effect op spuicapaciteit, effecten van 
warmere zee op mossels, Japanse oesters en 
vispopulatie 

 
 

2.1.2 Ziet men de toekomst met vertrouwen tegemoet?  

De vraag of men de toekomst van het Waddengebied met vertrouwen tegemoet ziet 
werd door 12 personen met ‘ja’ beantwoord, door 3 met ‘nee’ en door 4 met een 
antwoord daar tussenin. Als we deze vraag met de vorige vraag vergelijken is het 
aantal respondenten dat de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet dus groter dan 
het aantal dat vindt dat het nu goed gaat (zie figuur 2.1).  
 
Ook hier worden veel redenen aangevoerd om het antwoord te motiveren (zie tabel 
2.5). In deze tabel is te zien dat men verschilt van mening over de 
Natuurbeschermingswet: sommigen vinden deze wet te streng, anderen vinden het 
juist goed. Duurzaamheid komt naar voren als een thema waar men het over eens is. 
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Interpretatie van dit resultaat: de toename van het vertrouwen biedt kansen voor 
samenwerking. Als men het eens kan worden over de doelen van het gebied (natuur, 
duurzaamheid) verschuift men misschien van een ongestructureerd naar een matig 
gestructureerd probleem. 
 
Figuur 2.1: Vergelijking tussen de vragen ‘Gaat het goed met het Waddengebied?’ en ‘Ziet u de toekomst van het 
gebied met vertrouwen tegemoet?. 
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Tabel 2.5: Redenen om toekomst al of niet met vertrouwen tegemoet te zien. 

Positieve ontwikkeling Negatieve ontwikkeling 
‐ veel politieke aandacht 
‐ partijen hebben elkaar gevonden 
‐ RCW wordt versneld geëvalueerd 
‐ Waddenregisseur benoemd 
‐ B&O plan is bijna ondertekend 
‐ meerdere partijen in Huis voor de Wadden 
‐ samenwerking met Raad voor de Wadden 

‐ er moet minder worden gepraat en meer 
worden gedaan 

 

‐ Natuurbeheerplannen bijna af 
‐ hoog beschermingsniveau voor natuur 
‐ Waddenzee is een robuust systeem 

‐ waarden zijn verloren gegaan door 
vastlegging kust 

‐ is het een neerwaartse spiraal? 
‐ natuurvisie is te behoudend, er is geen beeld 

van een nieuw systeem 
‐ natuur gaat nog steeds niet voor 

‐ voortbestaan Wad staat niet meer ter 
discussie 

‐ goede balans economie en natuur, kritisch 
gekeken naar economische activiteiten 

‐ economische actoren willen ook duurzame 
ontwikkeling 

‐ economisch belang staat nog steeds voorop 
‐ sluipende aantasting door recreatie  
‐ recreatie is nog ongrijpbaar 

‐ Akkoord natuur en mosselvissers 
‐ visserijbeleid gaat goede kant op 

‐ overbevissing en bodemberoering 
‐ sluipende aantasting door visserij 
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‐ waterkwaliteit is beter 
 

‐ effect van scheepvaartcalamiteit wordt 
onderschat (vaarroutes boven Waddenzee) 

‐ effect industriële calamiteit wordt onderschat
 ‐ effecten zandsuppletie zijn onbekend 

‐ kennisgebrek over sedimentbalans en 
morfologische processen 

‐ effecten bodemdaling 
 ‐ effect klimaatverandering wordt onderschat  

‐ zeespiegelstijging 
‐ Waddenfonds gaat programmatisch werken 
‐ aandacht voor wetenschap 

‐ kennisgebrek over oorzaken van 
veranderingen 

‐ aandacht nodig voor Wadden als deel van 
groter geheel: Noordzee, IJsselmeer, 
Duitsland en Denemarken 

 
 

2.2 Besluitvormingstrajecten en beleidsdocumenten 

Vraag 3 in de interviews ging over de besluitvorming die op dit moment loopt in het 
Waddengebied, vraag 7 over de belangrijkste beleidsdocumenten. De antwoorden op 
ze twee vragen worden hierna uitgewerkt. 
 

2.2.1 Welke besluitvormingstrajecten lopen er? 

De interviewvraag was: Welke besluitvormingstrajecten lopen er in het 
Waddengebied? Tabel 2.6 geeft de genoemde besluitvormingstrajecten weer. Het 
aantal meningen over de ontwikkelingen in het Waddengebied is onbeperkt 
(interviewvragen 1 en 2, beschreven in de vorige vragen), maar het aantal 
besluitvormingstrajecten is in principe beperkt. Daarom heeft het zin te tellen hoe 
vaak ze worden genoemd en er een rangorde in aan te brengen. Dit geeft een eerste 
indruk wat volgens de groep respondenten de belangrijkste issues zijn. 
 
In de tabel staat besluitvorming over natuur bovenaan, en dan vooral die in het kader 
van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. Andere belangrijke 
besluitvormingstrajecten zijn die over duurzame visserij (vooral de mossels), de PKB 
Waddenzee en de plannen voor uitbreiding van jacht-, veer- en industriehavens langs 
de hele Waddenkust. 
 
Een volgend cohort van aandachtsgebieden heeft ook te maken met de economie in 
het gebied: het Waddenfonds, recreatie en energievraagstukken. Bij recreatie gaat het 
vooral over het varen, en weinig over de ‘landrecreatie’.  
 
Tenslotte zijn er vraagstukken die door 7 of minder respondenten worden genoemd: 
KRW/waterkwaliteit, waterveiligheid, ruimtelijke ordening / gebiedsprocessen, 
internationale ontwikkelingen, kennisontwikkeling, veranderingen in de technische 
infrastructuur en bestuur. Vooral de lage scores van de KRW, waterveiligheid en 
ruimtelijke ordening zijn opvallend: dit zijn trajecten waar veel aan 
publiekscommunicatie en dialoog is gedaan. 
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Tabel 2.6: Overzicht van besluitvormingstrajecten in het Waddengebied. 

Thema Besluitvormingstraject Aantal 
keer 
genoemd 

Totaal

Natura2000 aanwijzing en beheersplannen, 
natuurbeschermingsvergunningverlening bv Zeppelin, 
zonering Waddenzee Natuurbeschermingswet 

iiiii iiiii iiii 

Werelderfgoedstatus iiii 
Lauwersmeer Nationaal Park i 

Natuur 

Vergunning defensie i 

20

Duurzame visserij, Japanse oesters rapen,  kokkels, 
mosselvisserij, mosselinvanginstallaties, garnalen 

iiiii iiiii i Visserij 

Visserijconvenant mossels - natuur iiiii i 

17

Havenuitbreiding Harlingen, veerhaven en 
industriehaven Den Helder, Eemshaven, Lauwersoog, 
inrichting jachthavens 

iiiii iii Havens en 
industrie 

Verdieping Eems (Duitsland), verruiming vaargeul, 
ontwikkeling Eems-Dollardgebied 

iiiii ii 

15

PKB Wadden RCW-B&O plan / PKB implementatie iiiii iiiii iii 13
Waddenfonds uitvoeringsplan / programmatische 
aanpak 

iiiii iiii Waddenfonds en 
economische 
ontwikkeling Werkatelier Duurzame economie i 

10

Kolencentrales Eemshaven, energiewinning, duurzame 
energietoepassing 

iiiii iii 

Zandwinning voor vaargeulen i 

Energie en 
delfstoffen 

Buitendijkse zoutwinning Harlingen i 

10

Convenant vaarrecreatie, droogvalconvenant iiiii i 
Recreatiebeleid eilanden in relatie tot leefgemeenschap i 
Toerisme als economische motor i 

Recreatie 

Erfpacht SBB eilanden i 

9

Extra kustverdediging, zandsuppletie Deltacie, natuurlijk 
kustbeheer op de eilanden 

iiiii 

RWS rampenplan i 

Waterveiligheid 

Afsluitdijk plannen i 

7

Waterkwaliteit KRW implementatie, waterkwaliteit iiiii i 6
Gebiedsprocessen Dongeradeel, Ferwerderadeel, Noord-
West Friesland, Terschelling, Lauwersmeer, Eemsdelta 

iii 

RO langs Waddenzee, beeldkwaliteitsplannen i 

Ruimtelijke 
Ordening 

POP Groningen i 

5

Wadden Sea plan ii 
Oliewinning Duitse Waddenzee i 
Internationale relaties tussen wadden i 

Internationaal 

Denemarken Nationaal Park maken van Waddengebied  i 

5

Waddenacademie programmering iiii Kennis 
Raad voor de Wadden enkele onderzoeken i 

5

Waterwinning Ameland en Terschelling, cancelen 
wadleiding 

i 

Kabels, tunnels i 

Infrastructuur 

Verbinding waterleiding Duitsland en Groningen i 

3

Naar elkaar toe trekken van partijen i Bestuur 
Relatie leggen tussen natuur, landschap, cultuurhistorie 
en sociale structuren 

i 
2
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Soms komen bij het beantwoorden van de derde vraag ook nog opmerkingen die bij 
vragen 1 en 2 thuishoren (over de toestand van het Waddengebied en de 
ontwikkelingen). Deze zijn in tabel 2.7 verwerkt. In hoofdstuk 5 worden de drie 
tabellen over de inhoudelijke thema’s (2.5, 2.6 en 2.8) gecombineerd in tabel 5.1.  
 
Tabel 2.7: Inhoudelijke thematiek in het Waddengebied zoals genoemd bij vraag 3. 

Thema Slechte ontwikkeling Goede ontwikkeling 
Bestuur en 
samenwerking 

Sinds het RCW is er bijna geen capaciteit 
meer binnen provincies voor Wadden.  
Er is bestuurlijke spaghetti: teveel 
overheden en te los van elkaar 

Wadden Sea Plan kan zorgen voor 
harmonisatie tussen landen.  
Partijen trekken naar elkaar toe: overheden 
op gebied van recreatie, natuurclubs meer 
samen, met convenanten als resultaat. 

Natuur 
(biotiek) 

Draagvlak voor Natuurbeschermingswet 
brokkelt af.  
Dynamisch duinbeheer is niet in 
natuurplannen opgenomen.  

 

Economie Ook bestaande activiteiten zijn nu 
vergunningplichtig 

 

Recreatie Steeds meer waterrecreatie.  
Verandering in recreatiegedrag bedreigt 
leefgemeenschap op eilanden. 
Verhoging erfpacht zorgt voor minder 
verhuur en dat zorgt voor minder 
voorzieningen op de eilanden. 

Werelderfgoedstatus kan tot meer recreanten 
leiden; moet wel in goede banen worden 
geleid 

Visserij   Waddenacademie kan draagkracht en 
invloed visserij onderzoeken. 

Waterkwaliteit Onduidelijkheid over troebeling in 
Waddenzee.  
Zoute kwel langs de kust.  

Draagvlak voor uitvoering KRW. 

 
 

2.2.2 Meest invloedrijke beleidsdocumenten  

Aan de respondenten is gevraagd welke beleidsdocumenten op dit moment het 
belangrijkste zijn in het Waddengebied. Een lijst daarvan is weergegeven in tabel 2.8. 
De score geeft aan welke documenten de meeste stemmen hebben gekregen. De 
respondenten reageerden hierbij uit het hoofd, dus niet op een vooraf gemaakte lijst 
van mogelijke documenten. 
 
Uit de tabel komt een duidelijke top 5 naar voren met de PKB Derde Nota 
Waddenzee op de eerste plaats. Daarna twee van de EU afkomstige beleidskaders 
namelijk Natura 2000 en de Kaderrichtlijn water. De Natuurbeschermingswet wordt 
door veel respondenten aan Natura 2000 gekoppeld. Op de vijfde plaats het Beheer 
en Ontwikkelplan van het RCW.  
 
Relatief veel documenten zijn afkomstig van het Rijk (7) en van regionale 
samenwerkingsverbanden (7). De meeste documenten hebben een integraal karakter 
(8) gevolgd door beleid voor water (6) en natuur (6).  
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Deze lijst van beleidsdocumenten vormt de basis voor de analyse van gebruik van 
wetenschap in beleidsdocumenten in hoofdstuk 3. 
 
Documenten die door de respondenten niet zijn genoemd zijn onder andere het 
ontwerp Nationaal Waterplan, bestemmingsplan Waddenzee, convenant 
mosselvisserij inclusief natuurherstelplan en het eindrapport van het Wadden Sea 
Forum. Dit is mede door de timing van de interviews in november en december 
2008. In de tweede ronde interviews wordt wel vaak naar het mosselconvenant 
verwezen. 
 
Tabel 2.8: Belangrijkste beleidsdocumenten voor het Waddengebied. 

Beleidsdocument Sectoraal 
of 
integraal 

Bestuurs-
laag 

Aantal 
keer 

genoemd 
PKB Derde Nota Waddenzee (en 1e en 2e nota) Integraal Rijk 21
Natura 2000 en doelendocumenten Natuur EU 12
KRW Kaderrichtlijn Water en 
stroomgebiedbeheersplannen 

Water EU 11

Natuurbeschermingswet, aanwijzingsbesluit, beheerplan en 
vergunningen 

Natuur Rijk 9

Beheer & Ontwikkelplan (B&O) RCW “Léven in de 
Wadden” 

Integraal Regio 8

Rapport Commissie Meijer en reactie van het Kabinet 
daarop 

Integraal Rijk 5

Convenant Heldoorn over verduurzaming mosselsector Visserij Rijk 4
Vogel- en Habitatrichtlijnen Natuur EU 3
Gemeentelijke bestemmingsplannen Integraal Gemeente 3
Waterbeheerplan Wetterskip Fryslân en andere 
waterbeheerplannen 

Water Water-
schap 

3

Convenant vaarrecreatie Recreatie Regio 3
Provinciale streekplannen, POP’s en structuurvisies Integraal Provincie 2
Provinciaal Waterhuishoudingsplan Fryslân en andere 
provinciale waterhuishoudingsplannen  

Water Provincie 2

Wadden Sea Plan 1997 (update in 2010) Integraal Trilateraal 2
Nota Ruimte (5e nota) Integraal Rijk 2
Beleidsplannen RWS over scheepvaart, kustbescherming, 
zandsuppletie 

Water Rijk 2

Vergunningverlening en handhaving, milieuvergunningen Sectoraal Rijk/regio 2
Waddenfonds Integraal Rijk/Regio 2
Het Tij Gekeerd Natuur Rijk 2
Rapport Commissie Veerman Water Rijk 1
Het Tij Geleerd Natuur Rijk 1
Wvo Water Rijk 1
Rijke Zee Natuur Regio 1
 
 

2.3 Partijen en omgangsvormen in het Waddengebied 

Vraag 4 ging over welke partijen wel en niet betrokken waren bij de beleidsdiscussies 
over het Waddengebied. Vraag 5 en 6 gingen over de manier waarop deze partijen 
met elkaar omgaan. Deze vragen worden hierna uitgewerkt. 
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2.3.1 Wie zijn erbij betrokken?  

Tabel 2.9 laat een lijst zien van alle partijen die er volgens de geinterviewden bij 
betrokken zijn. Onderaan de tabel zijn de overleggremia op een rij gezet.  
 
Bij deze vraag werd door respondenten vaak opgemerkt dat er erg veel partijen bij 
betrokken zijn, één respondent vond dat er teveel partijen betrokken zijn. Een andere 
respondent maakt een opmerking over het democratisch gehalte van 
belangengroepen: iedereen kan zomaar iets oprichten, zijn alle geclaimde posities wel 
reëel? Het bestaan van vele overlegcircuits vindt men ondoorzichtig. Uit de 
antwoorden werd ook duidelijk dat er de afgelopen jaren door de diverse overheden 
veel moeite is gedaan om iedereen nauwer bij het beleid voor de Wadden te 
betrekken. 
 
Interpretatie: Het feit dat in 1980 gekozen is voor een gebiedsgericht, op de 
ruimtelijke ordening toegesneden beleidsmodel is er de oorzaak van dat alle 
belanghebbenden een rol kregen in het beleidsproces. De lange lijst van economisch 
belanghebbenden laat zien hoeveel partijen hun brood moeten verdienen in het 
Waddengebied.  
 
Tabel 2.9: Partijen die volgens de respondenten betrokken zijn bij het Waddengebied 
Overheid Markt Civil society Wetenschap 
1. Rijkspartners: 

Ministeries LNV, 
VROM, V&W, EZ, 
Defensie  

2. Rijkswaterstaat 
(beheerder  
Waddenzee) 

3. provincies Friesland, 
Groningen en 
Noord-Holland 

4. 18 kustgemeentes en 
eilandgemeentes  

5. waterschappen: 
Hunze en Aa’s, 
Noorderzijlvest, 
Wetterskip Fryslan, 
Hollands 
Noorderkwartier  

6. Handhavers: politie, 
AID van LNV en 
Openbaar Ministerie  

7. Bundesministerium 
Umwelt (BMU) in 
Bonn 

8. deelstaten 
Niedersachsen, 
Sleeswijk -Holstein 
en Hamburg 

9. Milieuministerie 

15. Visserij: 
mosselsector, 
garnalenvissers, 
gewone vissers  

16. MKB  
17. Frisia (Zoutfabriek) 
18. Akkerbouw tegen 

de kust aan  
19. Havenbedrijven: 

Groningen 
Seaports, 
Harlingen, 
Lauwersoog, 
havenbedrijf 
Eemshaven en 
haven Delfzijl   

20. Industrie in de 
Eemshaven  

21. Toeristische sector 
op de eilanden 

22. Veerverbindingen: 
Wagenburg, 
Doekse en Teso  

23. Energy valley: 
windmolens, NAM, 
Gasunie (handel) 
en Gasterra 
(netwerk) 

24. Zandwinning: 

27. Natuurorganisaties: 
Waddenvereniging 
Natuur en Milieu 
Greenpeace, 
Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten,  
Noord-Hollands 
Landschap,  t Fryske 
Gea, Groninger 
Landschap, 
Vogelbescherming, 
Zeehondencrèche 
Stichting Wad, 
provinciale 
Milieufederaties  

28. Vaarrecreanten: 
Wadvaarders  

29. ANWB  
30. Organisaties van de 

nationale parken 
31. Bezoekerscentra, 

Schiermonnikoog in 
het bijzonder  

32. Bewoners  
33. Recreanten op 

eilanden 
34. Vereniging van 

oevereigenaren 
(kwelders 

36. Imares 
37. NIOZ 
38. Universiteit 

Groningen 
39. Alfred- Wegener-

Institut op Sylt,  
40. GKSS 

Forschungszentru
m in Hamburg  

41. Universiteit van 
Oldenburg   

42. RIKZ 
43. STAB (Stichting 

Advisering 
Bestuurs-
rechtspraak)  

44. Expertbureau’s en 
consultants 

45. Waddenacademie 
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Denemarken  
10. Europese Commissie  
11. Europese Hof 
12. Raad van State 
13. Tweede Kamer  
14. Raad voor de 

Wadden 
 

aannemers, 
gekoppeld aan 
onderhoud aan 
vaarwegen 

25. Schelpenwinning  
26. De bruine vloot: 

platbodems voor 
recreatie, 
evenementen, 
hengelsport, 
rondvaarten. 

landbouwkundig 
gebruik) 

35. Samenwerkende 
VVVs (Stichting 
Waddenfederatie) 

Bijbehorende overlegcircuits en koepels 
1. RCW  
2. Plattelandsprojecten-

bureaus van de 
provincies  

3. Toeristisch Overleg 
Waddenzee 

4. Wadden Sea 
Secretariat in 
Wilhelmshaven 

5. Trilateraal 
Waddenoverleg 
Europa in Brussel  

6. Beheerraad 
(commissie van 
RCW met 
waterschappen, 
defensie, 
natuurbeheerders, 
RWS en LNV). 

7. VNO-NCW  
8. LTO Noord NL  
9. Wadden Sea Forum 

(gebruikers-
groepen landbouw, 
energie, olie en 
gaswinning, visserij 
en recreatie)  

10. Kamers van 
Koophandel 
Noord-Holland, en 
Noordelijke Kamer 
van Koophandel  

11. SBE: bedrijven-
vereniging voor de 
Eemsmond  

12. Vereniging 
vissershaven 
Lauwersoog 

13. Samenwerkings-
verband van 8 
natuurorganisaties  

 

 
 

2.3.2 Wie ontbreken?  

Op de vraag wie ontbreken in de arena zijn de antwoorden over het algemeen kort: 
niemand ontbreekt, iedereen is betrokken. Er worden enkele partijen genoemd die 
minder betrokken zijn: 
 
‐ individuele burgers / bewoners komt men weinig tegen 
‐ de visserij is moeilijk te bereiken 
‐ in het Eems-Dollardgebied is de betrokkenheid te laag 
 
Enkele respondenten merken op dat NGO’s, vissers en wetenschappers wel gehoord 
worden, maar dat er door de overheden niet naar wordt geluisterd. “We zijn allemaal 
wel betrokken, maar de invloed is beperkt.” Omgekeerd merkt een respondent van 
de overheid op: Als ze niet betrokken zijn weet je van tevoren dat je ze in 
gerechtelijke procedures tegen gaat komen. 
 
Interpretatie: als er zoveel partijen zijn, is het logisch dat iedere afzonderlijke partij 
relatief weinig invloed kan doen gelden. Bij het betrekken van partijen moet eigenlijk 
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van tevoren duidelijk zijn wat de bedoeling is: innovatieve ideeen zoeken, informeren 
vanuit een democratische recht op informatie, om een actieve bijdrage vragen? 
 
 
2.3.3 Wie doen onderzoek in het Waddengebied?  

Vraag 11 was door welke organisaties onderzoek wordt gedaan in het Waddengebied. 
Tabel 2:10 geeft een overzicht van de genoemde organisaties. De tabel is verdeeld in 
organisaties die onderzoek als hoofddoelstelling hebben (universiteiten, 
onderzoeksinstituten en adviesbureaus) en organisaties met andere hoofddoelen 
(overheden, NGO’s). Het zijn dus niet alleen wetenschappelijke organisaties die aan 
nieuwe kennis over het Waddengebied bijdragen.  
 
Sommige resondenten geven aan dat de overheidsinstituten Imares, NIOZ en RIKZ, 
nu Waterdienst, de afgelopen tien jaar van karakter zijn veranderd. Imares en NIOZ 
zijn zich meer met zuiver wetenschappelijk onderzoek bezig gaan houden, en voor 
beleidsgericht onderzoek moet worden betaald. De Waterdienst doet nog onbetaald 
onderzoek op verzoek van stakeholders, maar ook dit is minder geworden. 
 
Tabel 2:10: Door welke organisaties wordt onderzoek gedaan in het Waddengebied?  
 Onderzoeksorganisaties Ingeschakeld voor Aantal 

keer 
genoemd 

1 Imares op Texel en in Yerseke (WUR) schelpdieren, zeehonden, kwelders, 
Emigma, mariene biologen 

iiiii iiii 

2 RIKZ, nu de Waterdienst waterkwaliteit iiiii iii 
3 Alterra (WUR) ecologie, biologie iiiii ii 
4 RUG Rijksuniversiteit Groningen biologie, economie, geluid, 

literatuurstudies 
iiiii ii 

5 NIOZ ecologisch onderzoek, mariene 
biologen 

iiiii i 

6 Universiteit Utrecht geomorfologie, aardkunde, 
auditcommissie  

iiiii 

7 Lokale adviesbureaus recreatieonderzoek iiii 
8 Arcadis  ecologische onderbouwingen voor 

vergunningverlening, literatuurstudies, 
beleidsimplementatie en monitoring op 
onderdelen 

iiii 

9 Deltaris  iii 
10 Haskoning ecologische onderbouwingen voor 

vergunningverlening, literatuurstudies, 
beleidsimplementatie en monitoring op 
onderdelen 

ii 

11 Bureau Waardenburg ecologische onderbouwingen voor 
vergunningverlening 

ii 

12 Waddenacademie  ii 
12 Bureau Altenburg en Wiebenga ecologisch onderzoek ii 
13 VU Vrije universiteit Amsterdam klimaatonderzoek ii 
14 Technische Universiteit Delft ingenieurs, auditcommissie ii 
15 Universiteit Amsterdam  ii 
16 Grontmij  i 
17 Oranjewoud  i 
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18 RIVO  i 
19 NIOO in Yerseke  i 
20 Bureau Bakker ecologische onderbouwingen voor 

vergunningverlening 
i 

21 KNAW  i 
22 DHV  i 
23 Hanze Hogeschool Groningen civieltechnische ingrepen i 
24 Stenden Hogeschool Leeuwarden toerisme i 
25 Kennisinstituut IKC  i 
    
 Overige organisaties Ingeschakeld voor Aantal 

keer 
genoemd 

1 Waddenambtenaren, beleidsmakers bij 
provincie, rijk en gemeenten 

 iii 

2 RWS waterstanden, primaire dijken nagaan ii 
3 Vogelbescherming vogeltellingen, ecologisch onderzoek ii 
4 SOVON  i 
5 Waterschappen primaire dijken nagaan i 
6 Zeehondencrèche zeehonden i 
 
Vraag 12 was door welke disciplines onderzoek wordt gedaan in het Waddengebied. 
Respondenten geven aan dat het vooral om ecologisch en biologisch onderzoek gaat 
(zie tabel 2:11). Strict genomen zijn ecologen ook biologen, maar de respondenten 
maken vrijwel allemaal onderscheid tussen ecologen en biologen: de eerste groep 
doet onderzoek naar het ecosysteem, de tweede groep naar (vis)soorten?  
 
Ook naar het abiotische systeem wordt veel onderzoek gedaan. De geomorfologie is 
in opmars, gestimuleerd door de discussie over bodemdaling tengevolge van 
gaswinning. Daarnaast is hydrologisch en civiel-technisch onderzoek belangrijk.  
 
Economisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek hebben een redelijke score in de 
tabel, en ze zijn dus ook redelijk vaak genoemd, maar de respondenten maakten daar 
steeds de opmerking bij dat dit onderzoek fragmentarisch is, “een ondergeschoven 
kindje”. Op sociaal en economisch gebied gebeurt weinig specifiek onderzoek in de 
Wadden zelf, er wordt naar landelijk onderzoek gekeken en dan wordt gekeken hoe 
het Waddengebied zich daartoe verhoudt. 
 
Interpretatie: Deze verhouding in het voorkomen van verschillende disciplines in het 
Waddenonderzoek geeft de beleving van de partijen weer. Het zou met kwantitatief 
onderzoek nader getoetst moeten worden of dit overeenkomt met de werkelijke 
aantallen onderzoekers, artikelen en rapporten. 
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Tabel 2.11: Door welke disciplines?  

Discipline Aantal keer 
genoemd 

Ecologen, natuurbescherming, zoet-zout overgangen, herstel zeegras etc., beoordeling 
van menselijk gebruik 

iiiii iiiii iiiii i 

Biologen, visserijbiologen, mariene biologen iiiii iiiii i 
Geomorfologen: aardkunde, bodem, sedimentatie, zand, mariene morfologie, 
bodemdaling tengevolge van gaswinning 

iiiii iiii 

Hydrologen, waterkwaliteit, waterstanden, getij/dynamiek, stromingsleer iiiii iii 
Sociale kant, sociale economie, recreatie en toerisme, recreatiegedrag, cultuurhistorici iiiii iii 
Civiele technici, kust- en zeemanagement, ingenieurs, TU’s iiiii i 
Economen, regionaal-economische kant iiiii 
Ruimtelijke ordenaars, sociaal geografen, landschapsmensen iii 
Geologen (olie en gas) i 
 
 

2.3.4 Omgang tussen partijen en sfeer  

De manier waarop partijen in een gebied met elkaar omgaan is medebepalend voor 
de mogelijkheden die de wetenschap heeft om aan het proces bij te dragen. Als de 
verhoudingen bijvoorbeeld sterk gepolariseerd zijn, zoals in de periode waarin het 
rapport van de commissie Meijer verscheen, dan worden wetenschappers snel in een 
van de kampen gedreven om hun kennis als wapen in te kunnen zetten (Meijer, 2004; 
Klostermann, 2009). Zie ook hoofdstuk 4 over gestructureerde en ongestructureerde 
problemen. Daarom zijn de volgende twee vragen gesteld: vraag 5 Hoe gaan partijen 
met elkaar om, en vraag 6 Is er een constructieve sfeer? 
 
Op de vraag hoe partijen met elkaar omgaan antwoorden 11 respondenten dat dit 
varieert per dossier, en 9 dat het goed gaat, of in elk geval beter dan een aantal jaren 
terug. Het is een typisch poldermodel, een samenspel van politiek en maatschappelijk 
middenveld en er wordt veel gepraat. Het is een complex proces met veel partijen. 
Van degenen die aan de sfeer een cijfer willen toekennen geven er zes een 7 of hoger, 
tegenover 3 personen die een onvoldoende geven (tabel 12). Hoewel we nauwelijks 
kwantitatieve conclusies kunnen trekken uit deze kleine groep respondenten lijkt er 
dus een positieve ontwikkeling te zijn sinds het rapport van de commissie Meijer, dat 
in 2004 nog een zeer wantrouwende sfeer signaleerde (Meijer, 2004). 
 
Tabel 2.13: Cijfers voor de sfeer tussen partijen in het Waddengebied 

Scores Gemiddeld 
6, -, 6, 7.5, 7, 7, 4, 7, 7, -, -, 6.5, 5, 8, -, -, -, 5.5 6,4 
 
Verschillende respondenten geven aan dat de sfeer sinds de jaren ‘90 vooruit is 
gegaan. Vroeger was er meer onbegrip en emotie, en tegenwoordig is het proces in 
rustiger vaarwater, er is nu een dialoog op inhoud mogelijk. Sommigen vinden het nu 
wel erg kabbelend: “Gemoedelijk, maar het is de vraag of daar wat uitkomt.” Tabel 2.13 
geeft de positieve en negatieve karakteriseringen van het proces weer. 
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Interpretatie: Het feit dat partijen nader tot elkaar zijn gekomen biedt een gunstiger 
klimaat voor wetenschappers om kennis aan het proces bij te dragen. De 
wetenschappelijke resultaten zullen met minder wantrouwen worden ontvangen. 
Wetenschappers moeten voorzichtig manoeuvreren omdat het vertrouwen nog 
fragiel is. Ook kan bestuurlijk onderzoek gedaan worden om te onderzoeken of en 
hoe de besluitvorming minder stroperig kan. 
 
Tabel 2.13: Positieve en negatieve kanten van het beleidsproces in het Waddengebied 
Positief Negatief 
‐ iedereen ziet het belang van een duurzame 

Waddenzee voor de volgende generatie, de 
Waddenzee verbindt 

‐ men is on speaking terms 
‐ het vertrouwen is toegenomen 
‐ partijen zoeken elkaar op 
‐ mensen komen altijd naar bijeenkomsten 
‐ mensen zijn cooperatief, kijken over de 

grens van hun eigen belang 
‐ soms vinden partijen elkaar in een 

compromis 
‐ sommigen onderhandelen overal over 
‐ er is een Waddenwereldje van gemotiveerde 

mensen die elkaar goed kennen 
‐ ieders mening wordt gerespecteerd 
‐ je moet er samen uitkomen 
‐ scherpe discussies, goed dat dat kan 

‐ soms tegengestelde belangen, partijen 
proberen het eigen gelijk binnen te halen, 
stellingnames 

‐ soms gaat het toch nog mis in de praktijk of 
in finale besluitvorming 

‐ soms wordt er onhandig geopereerd, zich 
niet kwetsbaar opstellen 

‐ soms moeite iets aan achterban uit te leggen 
‐ sommigen zijn dogmatisch 
‐ soms is de afstand te groot 
‐ soms is de continuïteit even weg, bv 

wisseling van de wacht bij verkiezingen 
‐ onduidelijkheid, angst om besluiten te 

nemen 
‐ complex met veel partijen, proces vergt veel 

energie 
‐ bestuurlijke drukte (overregulering) en 

bestuurlijke spaghetti (teveel 
overlegstructuren) 

‐ teveel focus op nationaal, te weinig op 
internationaal, daardoor fragmentatie van 
beleid 

 
Scheidslijnen die nog steeds bestaan zijn: 
‐ economie - ecologie 
‐ rijk - regio 
‐ bedrijfsleven - overheid 
‐ beheerders - onderzoekers 
 
Er worden verschillende soorten oplossingen aangegeven. Enerzijds oplossingen die 
verder gaan op de ingeslagen weg van het polderen: 
‐ investeren in wederzijds vertrouwen, voortdurend bouwen aan vertrouwen; 
‐ processen goed leiden. Enkele overheden hebben veel in een 

communicatieproces geinvesteerd zoals Verkeer en Waterstaat voor de KRW en 
LNV voor de Werelderfgoedstatus; 

‐ men vindt dat er nog beter geluisterd kan worden; 
‐ convenanten zoals die tussen natuur en visserij die rust kunnen geven; 
‐ proberen buiten de rechtszaal te blijven. 
 
Anderzijds zijn er oplossingen van respondenten die een beetje genoeg hebben van 
het polderen: 
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‐ men wenst meer besluitvaardigheid, er is zelfs een roep om één Wadden-
autoriteit; 

‐ polderen leidt in eenvoudige zaken tot compromissen, maar bij fundamentele, 
controversiële zaken moeten toch knopen worden doorgehakt; 

‐ de overheid moet moeilijke dossiers afwegen; objectieve kennis kan daarbij 
helpen; 

‐ zorgvuldig de procedures volgen en een dossier opbouwen voor bij de Raad van 
State. 

 
Interpretatie: het is begrijpelijk dat mensen in zo’n complex proces het geduld 
verliezen en vinden dat er knopen moeten worden doorgehakt. Of en wanneer dat 
gebeurt is echter redelijk onvoorspelbaar (wachten op een window of opportunity). 
Is er een partij met zoveel macht dat die knopen kan doorhakken? 
 
 

2.4 Hoe gaat men om met wetenschappelijke kennis?  

In dit deel worden de vragen behandeld die gingen over de interactie tussen 
wetenschap en beleid. Gevraagd wordt of beleid wetenschappelijk is onderbouwd, en 
zo ja, hoe dan. Het interview eindigde met de vraag hoe men het gebruik van 
wetenschap in beleid waardeert.  
 
 

2.4.1 Wordt beleid wetenschappelijk onderbouwd?  

Op de vraag of beleidsdocumenten wetenschappelijk worden onderbouwd (vraag 8) 
antwoorden 12 respondenten dat dit deels gebeurt. Vier respondenten twijfelen: ‘dat 
hoop en verwacht ik’, ‘ik let er nooit op’, ‘hier heb ik mijn vraagtekens bij’. Twee 
personen antwoorden ‘ja’ en twee personen ‘nee’. De algemene tendens in de 
aantwoorden is dat men vindt dat het te weinig gebeurt. 
 
Documenten waarvan verondersteld wordt dat ze wel en niet zijn onderbouwd zijn 
weergegeven in tabel 2.14. Deze lijst ontstaat doordat respondenten zoeken naar 
voorbeelden of het wel of niet gebeurt; het lijkt erop dat er geen structurele 
besluitvorming plaatsvindt om wel of niet wetenschap in te schakelen bij het 
ontwikkelen van beleid. Er is ook geen vast onderzoeksprogramma om uit te putten 
bij beleidsvorming. 
 
Wanneer wordt beleid wel onderbouwd met onderzoek? De respondenten geven de 
volgende redenen: 
‐ Bestaande kennis: er wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande kennis. Er 

vindt veel zelfstandig onderzoek plaats in het Waddengebied (meer dan waar 
ook, volgens sommige respondenten). Dit onderzoek is niet gekoppeld aan 
beleid, maar er kan in het beleid gebruik van worden gemaakt, als men er 
tenminste de weg in kan vinden. 

‐ Kennishiaten in beleid: Soms worden kennishiaten ondergebracht bij 
onderzoekers. 
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‐ Hot issues: bij controversiële issues, conflicten en grote belangen wordt 
plotseling heel veel onderzoek ingezet: de gaswinning, de kokkelvisserij. 

‐ Wettelijke verplichtingen: de Natuurbeschermingswet en de achterliggende 
Habitatrichtlijn schrijven voor een passende beoordeling te maken om aan te 
tonen dat economische activiteiten geen schade aan de natuur aanrichten. Je hebt 
het onderzoek nodig wanneer het bij de Raad van State terechtkomt. 

 
Tabel 2.14: Beleidsdocumenten die volgens de respondenten wel en niet zijn onderbouwd met onderzoek 
Wel onderbouwd Niet onderbouwd 
PKB Waddenzee: in de strategische 
milieubeoordeling en de passende beoordeling 
van de derde Nota Waddenzee wordt breed 
gerefereerd aan beschikbare wetenschappelijke 
literatuur; Waddengas: aangevochten bij Raad van 
State, onderzoek en tegenonderzoek beoordeeld 
door STAB 

PKB Waddenzee: geen gedegen 
natuurwetenschappelijke onderbouwing;; 
windmolens: geen belevingsonderzoek, wel 
besluit over beleving; 
rapport Neder-Eems is niet gebruikt voor PKB 
1 zoetzout overgang per stroomgebied: is niet 
onderbouwd 

 B&O plan: is interpretatie van PKB 
Commissie Meijer: gaswinning wel veel 
onderzoek; EVA II ook naar effect schelpdieren 

Commissie Meijer: schelpdieren: kokkelvissers 
uitkopen is politiek besluit  

Natura 2000: wetenschappelijke rapporten ten 
grondslag; forse onderbouwing gevraagd; er komt 
een vraagbaak 

 

Natuurbeschermingswet: fundament in 
onderzoek, gebruik van bestaande kennis  

NB wet: geen onderzoek naar kitesurfen, oesters 
rapen 

Rapport commissie Veerman: wetenschappelijke 
rapporten ten grondslag 

 

Provinciaal waterhuishoudingsplan wel  
Wadden Sea Plan: elke 3-4 jaar quality status 
report; monitoring 

 

Beheerplannen RWS, veel onderzoek in Eems, er 
is een dataloket RWS 

Geen onderzoek naar verdieping vaargeulen 

KRW: waterkwaliteit wordt onderzocht, doelen 
worden binnenkort onderzocht 

KRW: maatregelen worden niet onderzocht 

 
Hoewel de respondenten het nut van onderzoek inzien, zetten ze ook vraagtekens bij 
‘wetenschap’:  
 
‐ Lastig de weg te vinden in de grote hoeveelheid kennis. Er is bijvoorbeeld 

een dataloket van RWS maar daar je weg in te vinden is al een project op zich. 
‐ Wat is eigenlijk wetenschap? Er vindt bijvoorbeeld monitoring plaats, maar is 

dat wetenschap? Is het pas wetenschap als het een peer reviewed 
wetenschappelijk artikel is? Daar willen beleidsmakers niet op wachten. Een 
rapport van Alterra, is dat een ‘wetenschappelijk rapport’ of is dat gewoon ‘grijze 
literatuur’? Onder gebruik maken van wetenschap worden veel verschillende 
dingen verstaan. In de interviews worden de volgende zaken genoemd:  

o onderzoek laten doen door een bureau bij de voorbereiding van beleid; 
o specialisten uit de eigen organisatie betrekken bij het opstellen van beleid;  
o internationale wetenschappers regelmatig om een quality status report 

vragen; 
o wetenschappelijke rapporten laten opstellen door adviescommissies; 
o peer reviewed artikelen zoeken in wetenschappelijke tijdschriften; 
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o een waterbeheermodel draaien met nieuwe data; 
o monitoring laten uitvoeren door natuur- en waterbeheerders; 
o gebruik maken van tegenonderzoek door belangenverenigingen. 

‐ Wetenschappers zijn het onderling niet eens. Wetenschappers maken 
onderling ook ruzie. Wetenschap was vroeger onafhankelijk, nu geven ze 
beleidsadvies. Kennis is ook maar een visie, een interpretatie. “[ik krijg] soms twee 
verschillende rapporten op één dag, en als ik wil kan ik zo een derde krijgen die weer iets anders 
zegt.” 

 
Interpretatie: Op sommige gebieden wordt veel onderzoek gedaan: water, natuur. 
Veel onderzoek gaat over de werking van het abiotische en biotische systeem en dit 
is niet altijd bruikbaar voor het beleid. Onderzoek naar de effectiviteit van 
maatregelen ontbreekt.  
 
Het proces van gebruik maken van wetenschap lijkt ad hoc en ongestructureerd. Er 
lijken ook weinig bewuste keuzes te worden gemaakt welke kwaliteit men wil van 
wetenschap: men maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld ruwe data, expert 
judgment of peer reviewed wetenschappelijke artikelen, maar gebruikt gewoon wat 
toevallig voorhanden is. Als er wettelijke voorschriften zijn wordt het gebruik van 
wetenschap gestructureerder, maar in dat geval wordt weer getwijfeld aan de 
efficientie van het onderzoek (plichtmatig steeds hetzelfde onderzoek uitbesteden).  
Binnen de trilaterale Waddenzee samenwerking bestaat wel een regelmatige, 
procedureel vastgelegde terugkoppeling tussen beleid en wetenschap. 
 
De klacht dat wetenschappers het onderling niet eens zijn is te verwachten en ook 
niet te voorkomen bij een ongestructureerd probleem als dat in het Waddengebied. 
Ten eerste zijn wetenschappers altijd bezig terra incognita in kaart te brengen. Dat 
hoort bij hun werk en dus zijn er altijd onderlinge discussies gaande over hoe een 
systeem in elkaar zit. Dat wetenschappers niet alles weten is een fact of life waar 
hoogstens meer openhartig over gecommuniceerd kan worden. 
 
Ten tweede kan er sprake zijn van zogenaamde ‘contested concepts’ waarover 
permanent maatschappelijke discussie blijft bestaan. ‘Duurzaamheid’ en ‘natuur’ zijn 
daar voorbeelden van. Het zijn concepten die een rol spelen in een proces van 
veranderende maatschappelijke normen. Deze veranderende normen kunnen door 
wetenschappers wel als sociaal verschijnsel worden bestudeerd, maar de wetenschap 
kan geen definitieve uitspraak doen welke normen goed of fout zijn. Wetenschappers 
hebben zelf uiteraard ook normen maar kunnen niet voor de rest van de 
maatschappij besluiten; dit is meer iets voor alle betrokkenen tezamen onder leiding 
van de politiek. 
 
 

2.4.2 Barrieres om wetenschap te gebruiken  

Een verdiepende vraag in de tweede ronde was welke barrieres men moest 
overwinnen om van wetenschappelijke kennis gebruik te kunnen maken (vraag 21). 
Enkele genoemde barrieres: 



Alterra-2009-09 je hebt nooit genoeg kennis rapport kennisbehoefte Wadden 
18juni09.doc  39 

 
‐ er is heel veel kennis; moeilijk daar je weg in te vinden; 
‐ onbekendheid, begrijpelijkheid voor de ‘gewone man/vrouw’; 
‐ andere middelen werken vaak beter dan wetenschap, bv samenwerking; 
‐ budget; 
‐ gebrek aan informatie waar andere partijen mee bezig zijn. 
 
 

2.4.3 Welke doelen zijn met wetenschap wel/niet te bereiken?  

Een verdiepende vraag in de tweede ronde was welke doelen wel en niet met  
wetenschap kunnen worden bereikt (vraag 19 en 19a). In het Waddengebied wordt 
wetenschap gebruikt om: 
 
‐ transparantie te krijgen welke initiatieven wel en niet mogen op het Wad (via een 

algemeen geaccepteerde dataset en een afwegingskader), want bij twijfel mag een 
activiteit volgens het voorzorgsbeginsel niet; 

‐ betere beleidskeuzes van overheid en andere organisaties, leren hoe je iets beter 
moet beheren. 

 
Op de vraag wat met wetenschap niet kan worden bereikt (vraag 19a), zeggen twee 
respondenten dat je met heel veel onderzoek het voorzorgsbeginsel in het 
Waddengebied niet kunt veiligstellen. Er is zoveel onderzoek nodig dat dat in de 
praktijk het gebied ‘op slot’ zet. Je kunt beter met elkaar naar oplossingen zoeken 
‘om te zorgen dat het goedkomt met het Wad.’  
 
Een andere respondent signaleert dat wetenschap tot controverses kan leiden en dus 
de samenwerking in het gebied kan belemmeren. Als de Waddenacademie zoekt naar 
overstijgende thema’s kan dat mensen misschien bij elkaar brengen. 
 
 

2.4.4 Wat bepaalt de inhoud van een beleidsdocument?  

Op de vraag welke andere invloeden dan wetenschap de inhoud van een 
beleidsdocument bepalen, antwoorden veruit de meeste respondenten (14 van de 20)  
‘de politiek’. De politiek wil onder andere zeggen: de politici, de gekozen bestuurders 
op verschillende beleidsniveau’s: Rijk, provincie en gemeente. De politiek heeft 
wensen en belangen, die komen terecht in partijprogramma’s en daarna in 
beleidsdocumenten. Ook persoonlijke opvattingen van bestuurders spelen een rol. 
 
De volgende invloed is afkomstig van het lopende beleid en de ambtenaren (volgens 
9 respondenten). De ambtenaren schrijven de beleidsdocumenten en wegen de 
haalbaarheid van maatregelen af. Het zijn ambtenaren van Haagse departementen en 
provincies, maar ook de mensen die bij RWS en de waterschappen werken en veel 
kennis hebben van het regionale watersysteem. De kennis staat deels in documenten, 
en zit deels in de hoofden van de mensen. 
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Op een gedeelde derde plaats (8 respondenten) staat de economie, de gevestigde 
belangen, de lobby van economische sectoren zoals visserij, landbouw en recreatie. 
Daarbij gaat het om werkgelegenheid. Economische actoren beinvloeden gemeenten 
en provincies, en de energiesector speelt het via het Ministerie van EZ. Soms is er 
concurrentie tussen provincies, bijvoorbeeld om het Waddenfonds. 
  
Eveneens op de derde plaats staat maatschappelijke druk vanuit NGO’s (8 
respondenten). De mate waarin stakeholders zich kunnen organiseren en toegang 
krijgen tot de beleidsmakers is medebepalend voor de inhoud van het beleid. Vooral 
de groene organisaties laten zich gelden in het Waddengebied.  
 
Overige invloeden: 
‐ de bevolking: publieke opinie, via inspraak, de eigenzinnigheid van de 

eilandgemeenschappen (4x genoemd) 
‐ juridische kaders, EU regelgeving en de bestuursrechter (3x genoemd) 
‐ emoties (2x) 
‐ Raad voor de Wadden (1x) 
 
Sommige respondenten menen dat de invloed van wetenschap op beleid, in 
vergelijking tot deze andere invloeden, gering is. Een overzicht van invloeden op 
beleid anders dan wetenschap staat in tabel 2.15. Het zou interessant zijn meer 
kwantitatief te onderzoeken in welke mate deze verschillende invloeden een rol 
spelen in beleid en hoe belangrijk wetenschap in dit geheel is. 
 
Tabel 2.15: Belangrijkste invloeden op beleidsdocumenten naast wetenschap. 
‐ politiek, partijprogramma’s en opvattingen van bestuurders 
‐ ambtenaren, lopend beleid en voorafgaande beleidsdocumenten 
‐ economische sectoren, gevestigde belangen, werkgelegenheid 
‐ NGO’s die een positie claimen en onderhandelen (vooral natuurorganisaties) 
‐ bevolking die soms actief wordt betrokken en soms zich actief verzet tegen het 

beleid (vooral op de eilanden) 
‐ juridische kaders (vooral EU richtlijnen en vaak ingeschakeld door NGO’s) 
 
Interpretatie: Er zijn veel invloeden op beleid, en in dit geheel kan de invloed van 
wetenschap gering zijn. Dat hoeven we niet automatisch als negatief te beoordelen: 
wetenschap is geen panacee en mensen in de regio kunnen veel waardevolle, niet-
wetenschappelijke kennis over het gebied hebben die wel mee wordt genomen in het 
besluitvormingsproces. Wetenschappers kunnen ook van dergelijke gebiedskennis 
gebruik maken als ze er alert op zijn. 
 
Hoe beleidsdocumenten tot stand komen en welke rol wetenschap daarin speelt 
wordt niet scherp door deze interviews. ‘De politiek’ is een kreet waar veel 
verschillende dingen onder kunnen vallen: bepaalde personen (democratisch gekozen 
bestuurders), politieke partijen, het totale democratische bestel van kabinet, 
parlement, gedeputeerden, Provinciale Staten, burgemeester en wethouders en 
gemeenteraad; en ook kan men het politieke proces bedoelen, dus het geheel van 
doorzichtige en ondoorzichtige discussies, besluiten en akkoorden.  
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Uit de interviews komen enkele groepen mensen naar voren die een belangrijke rol 
spelen in het proces, en de vraag die we kunnen stellen is in hoeverre wetenschap 
invloed heeft op deze personen: politici, ambtenaren, marktpartijen en NGO’s. Dit 
zou in een meer kwantitatief survey nader kunnen worden onderzocht. Wanneer 
personen affiniteit hebben met wetenschap zal dat vaak maar in enkele 
wetenschappelijke richtingen zijn en kost het evengoed extra inspanning om andere 
soorten kennis over te dragen.  
 
 

2.4.5 Andere kennisbronnen naast wetenschap 

In de tweede ronde interviews is een verdiepende vraag gesteld over kennisbronnen 
die men gebruikt (vraag 17). Genoemde kennisbronnen zijn: 
 
‐ zelf jarenlang aanwezig zijn op het Wad en dingen zien gebeuren, de praktijk, 

eigen ervaring; 
‐ eigen specialisten in dienst, deskundige collega’s;  
‐ praten met mensen die werk of hobby uitvoeren op het Wad, organisaties samen 

laten werken;  
‐ stukken die over het Wad worden geproduceerd, overheidsrapporten, 

Waddenvereniging, milieu-effectrapportages, Waddenadviesraad, Raad voor de 
Wadden; 

‐ Nioz, RUG en Universiteit Utrecht, adviesbureau’s, Arcadis, Deltares, Imra, 
SOVON; 

‐ monitoringprogramma’s; 
‐ internet. 
 
Uit deze antwoorden blijkt dat er naast wetenschappelijke instellingen en 
monitoringprogramma’s veel kennisbronnen over het Waddengebied bestaan. Er lijkt 
geen strikt onderscheid te worden gemaakt tussen wetenschappelijke en andere 
kennisbronnen. Het is opvallend hoeveel waarde sommige mensen hechten aan hun 
eigen praktijkkennis: een wetenschapper moet van goeden huize komen (en een 
diplomatieke strategie volgen) om deze praktijkmensen van een ander inzicht te 
overtuigen.  
 
 

2.4.6 Hoe vindt wetenschappelijke onderbouwing plaats?  

In de interviews is de vraag gesteld: Hoe vindt wetenschappelijke onderbouwing 
plaats? De vraag was bedoeld om zowel kennisbronnen als kennisprocessen boven 
tafel te krijgen.  
 
Er vindt heel veel onderzoek plaats in het Waddengebied, volgens sommige 
respondenten meer dan waar ook. De ministeries Verkeer en Waterstaat en LNV, en 
dan met name hun ‘huisinstituten’ (RIKZ/Waterdienst, Imares, Alterra) zijn de 
grootste kennisleveranciers. Uit de interviews komt naar voren dat de meeste andere 
organisaties (provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, NGO’s) geen 
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structurele visie hebben op het gebruik van wetenschap in hun beleid of strategie. 
Het gebruik van kennis is mede afhankelijk van of men toevallig weet dat een 
bepaald rapport bestaat. Er is op dit moment geen structureel onderzoeksprogramma 
voor het onderbouwen van het regionale beleid.  
 
Uit de antwoorden komt een aantal hoofdstromen naar boven waarlangs wetenschap 
het beleid bereikt: 
 
A - Kennisontwikkeling in eigen huis. Overheden en andere organisaties nemen 
academisch opgeleide medewerkers uit verschillende disciplines in dienst. Tijdens het 
formuleren van beleid worden deze interne experts geraadpleegd. Ook zijn er 
instanties die zelf veel aan langlopende monitoring doen: Rijkswaterstaat 
bijvoorbeeld heeft gestandaardiseerde meetprogramma’s en een grote database. Ook 
het Natura 2000 beleid van LNV is gebaseerd op waarnemingen van soorten. Soms 
wordt direct van bepaalde veldgegevens gebruik gemaakt via persoonlijk contact 
tussen beleidsmakers en terreinbeheerders. Lagere overheden vertrouwen op het 
beleid dat vanuit hogere overheden wordt aangereikt, en nemen aan dat op het 
hogere niveau van wetenschappelijke kennis gebruik is gemaakt. 
 
B - Literatuurstudies naar bestaande wetenschappelijke publicaties ter ondersteuning 
van een beleidsontwikkeling. De bulk van het bestaande onderzoek is inhoudelijk 
gedreven door de interesse van de onderzoekers uit universiteiten en huisinstituten 
van Verkeer en Waterstaat en LNV. Er wordt in het Waddengebied veel onderzoek 
gedaan dat los staat van het beleid, bijvoorbeeld ecologisch onderzoek en onderzoek 
naar de sedimentbalans. Medewerkers van overheid, bedrijven en NGO’s maken van 
dit onderzoek gebruik. Soms wordt literatuuronderzoek naar bestaande kennis 
uitbesteed aan een adviesbureau.  
 
C - Onderzoek uitbesteden naar bepaalde kennishiaten. Als de kennis niet 
voorhanden is worden onderzoeksinstellingen benaderd om in een afgebakend 
project een specifieke vraag te beantwoorden. Dit gebeurt bij onderwerpen die nieuw 
zijn en belangrijk worden gevonden. Voor de eilandgemeenten is dit bijvoorbeeld het 
veranderende recreatiegedrag. Vroeger waren onderzoekers vooral afkomstig uit 
overheidsinstituten als RIKZ, RIN en IBN; tegenwoordig zijn deze deels 
omgevormd in meer commerciële bureau’s Alterra en Imares. Ook monitoring-taken 
worden door waterbeheerders en natuurbeheerders soms uitbesteed aan externe 
bureau’s. 
 
D - Onderzoek en tegenonderzoek rondom een hot issue of een conflict. Dit 
onderzoek lijkt op de vorige categorie omdat het ook om geconstateerde 
kennishiaten gaat, maar het is minder ad hoc. Er worden nationale en internationale 
wetenschappers gevraagd voor expert opinions, onafhankelijke reviews en 
adviescommissies. Is er een conflict met grote economische belangen, zoals bij de 
gaswinning of de schelpdiervisserij, dan wordt in korte tijd veel geld vrijgemaakt om 
een bepaald probleem uitgebreid en vanuit meerdere disciplines te onderzoeken. Van 
de kennis uit deze stroom D wordt uiteraard in het literatuuronderzoek (stroom B) 
ook weer gebruik gemaakt. 
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E - Wettelijk voorgeschreven onderzoek. De Kaderrichtlijn Water vraagt om 
monitoring. Voor grote projecten moet een Milieu-Effect Rapportage (MER) 
worden gemaakt. Voor ruimtelijke plannen op het hogere schaalniveau, zoals de 
PKB, is er de plan-MER of Strategische Milieubeoordeling. Voor de PKB 
Waddenzee is zo’n Strategische Milieubeoordeling gemaakt. Het maken van MER-en 
en daaraan gelieerd onderzoek wordt over het algemeen uitbesteed. Ook de 
Natuurbeschermingswet vraagt om ‘een passende beoordeling’ of een menselijke 
activiteit in de Waddenzee significante schade kan toebrengen aan de natuur. 
Initiatiefnemers besteden dit onderzoek uit aan ecologische adviesbureau’s als 
voorbereiding op een procedure bij de Raad van State. De Raad van State besteedt 
op zijn beurt onderzoek uit aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), 
wanneer naast juridische ook andere kennis nodig is.   
 
F - Structurele, periodieke assessments. Een voorbeeld hiervan is het vierjaarlijkse 
Quality Status Report van het trilaterale Wadden Sea Secretariat. Een ander 
voorbeeld is het periodiek evalueren van beleid, zoals dat is gebeurd voor de Tweede 
Nota Waddenzee. Dit onderzoek wordt deels uitbesteed maar er wordt ook gebruik 
gemaakt van ‘vrijwillig’ onderzoek door overheidsinstituten.  
 
Bij al deze werkwijzen worden door de respondenten bepaalde kanttekeningen 
geplaatst. 
 
Bij A: Intern aanwezig kennis stroomt niet altijd goed door, wat leidt tot 
onvoldoende onderbouwd beleid. Zo komen in de Watervisie 2007 van het Kabinet 
alleen de Rijn en de Maas voor, de Eems en de Schelde worden niet genoemd. Soms 
is de kennis intern wel aanwezig, maar vindt men een extern onderzoek 
overtuigender. 
 
Bij B: Het bestaande onderzoek is vaak niet toegesneden op beleid en moeilijk 
toegankelijk. 
 
Bij C: Onderzoek in opdracht van beleidsmakers kan een ad hoc karakter hebben, 
teveel beleidsgestuurd zijn, te weinig kritisch zijn. 
 
Bij D: Het onderzoek en tegenonderzoek focust soms teveel op een bepaald aspect 
(bijvoorbeeld bodemdaling), zonder het Waddensysteem in zijn geheel te 
onderzoeken. Soms lijkt het uitbesteden van onderzoek op uitstelgedrag, omdat de 
politiek geen besluit durft te nemen. 
 
Bij E: Door de focus op dossiervorming vindt blikvernauwing plaats, de inhoudelijke 
onbevangenheid verdwijnt. Het onderzoek is bovendien versnipperd en niet efficient, 
het is steeds dezelfde onderzoeksvraag. Er gaan stemmen op om de resultaten van dit 
onderzoek structureel beschikbaar te maken, bijvoorbeeld met een tabel die aangeeft 
welke activiteiten schade toebrengen en welke niet, of een lijst met mogelijke 
compensatiemaatregelen en de kosten daarvan. Het Ministerie van LNV heeft 
plannen voor een website met informatie over de Natuurbeschermingswet.  
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Bij F: Veel onderzoek (en beleid) in de Waddenzee is nationaal begrensd, terwijl het 
natuurlijke systeem aan de andere kant van de denkbeeldige grens gewoon 
verdergaat. Er moet meer internationaal worden samengewerkt.  
 
Interpretatie: het probleem is niet zozeer een gebrek aan onderzoek (cq aan 
onderzoekers) maar vooral: 
- de geschiktheid van het onderzoek voor beleidsvragen; 
- de toegankelijkheid van het onderzoek; 
- de onterechte verwachting dat onderzoek overal een eenduidig antwoord op zal 
kunnen geven. 
 
 

2.4.7 Wanneer is kennis wetenschappelijk?  

Een verdiepende vraag in de tweede ronde was welke kennis men als 
wetenschappelijk beschouwt (vraag 18). Enkele criteria om de mate van 
wetenschappelijkheid van kennis te beoordelen zijn: 
 
‐ is volgens een erkende, verantwoorde en traceerbare methode gewerkt? 
‐ is de beste beschikbare informatie gebruikt? 
‐ zijn de conclusies robuust, zijn ze niet op te wankele aannames gebouwd? 
‐ is de bron van de kennis betrouwbaar (dus persoon of de instantie)? Is het een 

erkende deskundige? 
 
Als wetenschappers met elkaar vechten of als men vooroordelen bespeurt vindt men 
kennis minder wetenschappelijk. Door een andere respondent wordt erkend dat 
waardevrije wetenschap niet bestaat.  
 
Een van de respondenten geeft aan weinig waarde te hechten aan het label 
wetenschappelijk: als de kennis maar klopt met zijn eigen inzichten en van een 
betrouwbare bron afkomstig is. 
 
De antwoorden op deze vraag waren summier en de vraag is maar aan weinig 
geinterviewden gesteld. Hier zit dus nog meer in. Wat nu in elk geval al duidelijk is, is 
dat het geen zin heeft om wetenschap als waardevrij te presenteren, en dat het wel 
zin heeft om te werken aan een betrouwbare reputatie. 
 
 

2.4.8 Wanneer is kennis van goede kwaliteit?  

Een verdiepende vraag in de tweede ronde was of men een bewuste keuze maakte 
ten aanzien van de kwaliteit van wetenschappelijke kennis (vraag 20). Vragen om de 
kwaliteit van kennis te beoordelen zijn: 
 
‐ van wie is het afkomstig? 
‐ hoe is de kennis tot stand gekomen? 
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‐ is het peer reviewed? 
‐ is het ‘state of the art’ of is het verouderd? 
 
Een van de respondenten gaf aan eerder te kijken of kennis inhoudelijk strookte met 
de doelen van de organisatie dan naar de kwaliteit. Een andere respondent gaf aan 
dat naast kwaliteit ook doelmatigheid een eis is. 
 
 

2.4.9 Hoe evalueert men het gebruik van wetenschap?  

Op de vraag hoe goed wetenschap nu wordt gebruikt in beleid reageren 9 
respondenten dat het redelijk goed gaat, of in een aantal gevallen goed gaat, of dat de 
wetenschap zelf in elk geval van goede kwaliteit is. Er zijn 10 respondenten die 
reageren met: onvoldoende, nog niet goed genoeg, kan beter. De meningen en de 
cijfers die men gaf zijn weergegeven in tabel 2.16. 
 
Hoewel dit een kwalitatief onderzoek is en het aantal respondenten dus klein, kunnen 
we voorzichtig concluderen dat men slechts matig tevreden lijkt over het gebruik van 
wetenschap in beleid. Met een kwantitatief survey zou dit beter kunnen worden 
onderzocht. 
 
Tabel 2.16: Hoe goed wordt wetenschap gebruikt in het Waddengebied? 

Onvoldoende Redelijk goed Niet gevraagd 
10 respondenten 9 respondenten 1 respondent 

Cijfers Cijfers Cijfer 
5, -, 5, 5, -, 5-, 5.5, 5, -, - 6.5, 8, 6, 5, 7.5, 6, 7, -, 8 - 

Gemiddeld cijfer Gemiddeld cijfer Gemiddeld cijfer 
5 6.75 - 

Gemiddeld over totaal 
6 

(- betekent dat er geen cijfer is gegeven of geen cijfer is gevraagd) 
 
De respondenten noemden verschillende aspecten in het gebruik van kennis in beleid 
die ze goed en minder goed vonden. Deze aspecten zijn weergegeven in tabel 2.17. 
 
Interpretatie: Een 6 is waarschijnlijk niet het cijfer dat de wetenschappers zouden 
willen zien voor de mate waarin van hun werk gebruik wordt gemaakt door het 
beleid. Opties om het gebruik van kennis te verbeteren: 
‐ andere soorten kennis produceren, bv. meer sociaalwetenschappelijke, 

economische en integrale kennis; 
‐ kennis beter ontsluiten, er meer over communiceren, helpen bij het interpreteren 

en naar de praktijk vertalen van kennis; 
‐ meer contact tussen wetenschappers en beleidsmakers om duidelijk te maken wat 

met wetenschap wel en niet kan worden bereikt; 
‐ schroom ten opzichte van kennis wegnemen, het niet-weten legitimeren, meer 

nadruk op gezamenlijk leren. 
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Tabel 2.17: Aspecten van het gebruik van wetenschap in beleid 

Kennisproces Aspecten die goed zijn  Aspecten die beter kunnen 
Kennis 
ontwikkelen 

Er is veel kennis ontwikkeld (los 
van beleid). 
Het onderzoek is van goede 
kwaliteit. 

Kennis ontwikkelen kost veel tijd. 
Teveel reorganisaties bij rijksinstituten, kennis 
gaat verloren. 
Kennis is te eenzijdig, niet alleen technische 
kennis maar ook beleving en morele aspecten, 
meer sociale en economische kennis nodig. 
Meer integrale kennis nodig, meer op grote 
lijn, meer samenhang. 

Kennis 
toegankelijk 
maken 

 Kennis is niet goed ontsloten, kennis meer 
delen, brug nodig tussen beleid en onderzoek, 
meer kennisoverdracht. 
Kennis wordt soms verkeerd vertaald. 
Alleen wetenschappelijke publicaties. 
Geen overzicht van wat er is, er is veel kennis 
die niet wordt gebruikt, meer kennis bundelen.

Kennis toepasbaar 
maken 

Wetenschap wordt veel gebruikt in 
beleid, bepaalt voor 70-80% 
inhoud van beleidsdocumenten 
Kennis legt fundament onder 
beleid en dient om resultaten beleid 
te evalueren. 
Wetenschap is nuttig om dossier te 
vormen voor Raad van State. 

Kennis is niet toegesneden op beleidsvragen, 
is onvoldoende vertaald naar concrete 
oplossingen, kennis moet geinterpreteerd en 
van toepassing verklaard worden. 
 

Draagvlak voor 
kennis en 
onafhankelijkheid 
van wetenschap 

 Kennis is soms omstreden, brengt partijen 
niet dichter tot elkaar. 
Onderzoek is soms niet kritisch genoeg. 
Wetenschappers zijn vaak natuurliefhebbers 
en daardoor niet onafhankelijk. 
Wetenschappers brengen opdrachtgevers wel 
eens in verlegenheid via uitspraken in media. 

Doorwerking van 
wetenschap in 
beleid 

Soms lukt het om met wetenschap 
tegenstellingen te overbruggen. 
Wetenschap werkt door op lagere 
schaalniveaus via PKB. 
Minister LNV gebruikt kennis 
goed, door 
Natuurbeschermingswet wordt 
kennis steeds meer gebruikt. 
Voor de wet moet je de kennis 
gebruiken die er is. 

Wetenschap wordt teveel ad hoc gebruikt, 
teveel reactief gebruikt, niet voor de toekomst. 
Onduidelijke plaats van wetenschap in 
democratisch proces, politiek negeert soms 
onderzoeksresultaten, politiek besluit op 
grond van vermoedens, politiek wil niet van 
mening veranderen naar aanleiding van 
wetenschappelijke resultaten. 

 
 

2.4.10 Wat verwacht men van de Waddenacademie?  

Een verdiepende vraag in de tweede ronde was welke rol de Waddenacademie zou 
moeten spelen (vraag 22, 22a en 22b).  
 
Wat men graag zou zien dat de Waddenacademie doet: 
‐ kennis bundelen 
‐ zorgen dat collectief geheugen / gebiedskennis niet verloren gaat 
‐ kennisbank voor publieke en particuliere onderzoeksresultaten 
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Dit betekent dat men wil dat de Waddenacademie breed kennis verzamelt. Een 
respondent vindt echter dat de Waddenacademie niet alles moet oppakken:  
‐ strategische keuzes maken wat wel en niet wordt opgepakt 
 
Naast het bundelen van kennis moet de Waddenacademie aan haar eigen reputatie 
werken volgens de respondenten:  
‐ zich een positie verwerven als autoriteit op gebied van Waddenkennis; 
‐ erkenning in wetenschappelijke wereld 
‐ kwaliteitsborging toepassen op eigen werk. 
 
Tenslotte moet de Waddenacademie goede verbindingen zoeken met de 
maatschappelijke partijen: 
‐ zorgen dat veel organisaties zich met de Waddenacademie verbonden voelen 
‐ een samenbindend effect op partijen in het Waddengebied; 
‐ kennis inbrengen in besluitvorming. 
 
Output die men wil zien van de Waddenacademie (vraag 22a): 
‐ een plan waarin de leemtes worden genoemd (en daarna moet het in kaart 

brengen van leemtes een doorlopend proces worden) 
‐ een stuk waarin alle kanten van de zaak worden belicht, dus ook de tegenpolen; 
‐ een database / kennisbank aanleggen. 
 
Wat het organiseren van het wetenschappelijke proces betreft (vraag 22b) hopen de 
respondenten dat de Waddenacademie de kennisvraag in kaart zal brengen en 
begeleiden: 
‐ overzicht houden op kennisleemtes 
‐ in dialoog blijven met maatschappelijke partijen welk onderzoek ze willen en 

waarom; 
‐ kwaliteitsborging doen van onderzoeksvoorstellen. 
 
De Waddenacademie moet ook inhoudelijke keuzes maken: 
‐ niet te theoretisch worden, maar ‘midden in het Wad staan’; 
‐ zorgen dat er integraler onderzoek wordt gedaan. 
 
Tenslotte hoopt men dat de Waddenacademie, hoe indirect ook, bijdraagt aan de 
oplossing van enkele maatschappelijek problemen in het Waddengebied 
‐ wetenschappelijke controverses wegnemen; 
‐ beperken van de bestuurlijke drukte in het Waddengebied; 
‐ een balans zoeken tussen het menselijke belang en het natuurbelang. 
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2.5 Inhoudelijke kennisvragen in het Waddengebied 

 
2.5.1 Welke nieuwe kennisvragen leven er?  

Door de respondenten zijn veel nieuwe kennisvragen geformuleerd. Ze zijn door ons 
ingedeeld in een aantal kennisdomeinen. Kennisvragen op het gebied van 
klimaatverandering worden in een aparte paragraaf behandeld. 
 
Integrerende kennis: integratie van economie, natuur en landschap. Meer samenhang 
tussen kennisterreinen. Wat is het cumulatieve effect? Wat kan het natuurlijke 
systeem aan? De samenhang van ecologische processen en causale verbanden tussen 
mens en natuur. Hoe kunnen gebruik en beheer bijdragen aan een verbetering van 
het systeem? 
 
Sociaal-economische en culturele kennis, ook over het vasteland. Cultureel erfgoed, 
cultuurhistorie en landschapsbeleving. Psychologisch onderzoek naar de 
belevingswaarde. Hoe zijn de sociale verhoudingen? Hoe kun je bevolking trots laten 
worden op dit natuurgebied? Archeologische waarde van plangebieden. 
 
Regionale economie: Hoe kun je economische ontwikkelingen stimuleren die bijdragen 
aan de kwaliteit van het Waddengebied? Hoe kan recreatie zich verder ontwikkelen, 
op een manier die inpasbaar is in het natuurlijke systeem? Ligplaatsen problematiek 
en aanpassing van verouderde havens. Een energiepotentiestudie voor het 
Waddengebied: eb en vloed, zoet en zout, wind. Wat zijn de gevolgen voor natuur 
van toekomstige delfstoffenwinning; ook met nieuwe technieken? Hoe beinvloed je 
het gedrag van varende recreanten zodat hun invloed afneemt, en het aantal dus kan 
toenemen? 
 
Toekomstscenario’s: Hoe zal het gebied zich op lange termijn ontwikkelen? Hoe werkt 
klimaatverandering uit op het gebied, op de veiligheid en op de eilanden? Hoe zal de 
economie zich ontwikkelen? Wat zijn de onzekerheden? Meer vooruitkijken. Ook 
demografische ontwikkelingen: verandering van bewoning en gebruik. Duurzame 
ontwikkeling, beoordeling van menselijk gebruik en de partijen die daarbij horen. 
 
Het abiotische systeem, geomorfologie: zandstromen, slibtransport en sedimentatie in 
Noordzeekust en in kombergingen. Hoe werken de processen van afslag en 
aanslibbing bij kwelders en in vaargeulen? Kun je dit proces bij nieuwe kwelders 
gebruiken om dijken te beschermen? Effecten van verdieping van de Eemsmond en 
baggerwerk in het algemeen; modellen en metingen. Wat is het effect van baggeren in 
de Eems op de waterkwaliteit? De sedimentbalans, droogvallen, landvorming en hoe 
verandert dat bij zeespiegelstijging? Hoe kun je met natuurlijke processen bijdragen 
aan verduurzaming van de kustlijn? 
 
Onderzoek naar natuurschade en natuurherstelmaatregelen. Onderbouwing van doelstellingen 
van Natura2000: zijn ze realiseerbaar? Effectiviteit van maatregelen voor herstel van 
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bodemleven. Hoe reageert een mosselbank als die niet meer wordt bevist? Zijn het 
lineaire of niet-lineaire processen? Welk effect heeft dood en levend slib hierin? 
Welke invloed heeft de mens en wat gebeurt er als je met de menselijke activiteiten 
stopt? Wat zijn de kritische parameters om een initiatief op te beoordelen? Is de 
schade door bodemberoering van korte of lange duur? Wat kunnen kwelders 
bijdragen aan het ecologische proces? 
 
Kennisgaten in het ecologische systeem zodat op alle voedselniveaus voldoende kennis is: 
Wat zijn effectieve locaties voor visintrek? Kennis over sublitorale (permanent onder 
water staande) gebieden. Primaire productie. Waarom zitten eidereenden wel op het 
Wad en niet in de Oosterschelde? Wat is de ecologische samenhang van Nederlandse 
kustgebieden? Zal uitzaaien van mossels uit Keltische en Oostzee leiden tot meer 
invasieve soorten? Wat is de beperkende factor voor toename van de rijkdom van het 
systeem? 
 
Ruimtelijke analyse van het gebied: Door welke ruimtelijke elementen is het een mooi 
gebied? Wat zijn ruimtelijke consequenties van maatregelen Deltacie? Meer 
ontwerpend onderzoek zoals dat is gedaan voor de Afsluitdijk.  
 
Waterbeheer: Kennis over natuurlijker alternatieven voor kustverdediging; dynamisch 
kustbeheer; beleving van veiligheid bij bevolking. Wat is het effect van muskusratten 
op dijken en hoe moet het muskusrattenbeheer verder? Zoet-zout overgangen in 
water (effecten op het ecosysteem) en verzilting op het land (effecten op natuur en 
landbouw). Wat is het effect van een Noordzeestorm op het Waddengebied? 
 
Juridische vragen: Juridische en wetenschapsfilosofische analyse van de opdracht uit de 
Natuurbeschermingswet om te bewijzen dat een economische activiteit geen 
significante schade toebrengt aan de natuur. Hoe vul je het voorzorgsbeginsel in in 
termen van risicomanagement? Wat is de juridische houdbaarheid van convenanten? 
 
Visserij: Onderzoek voor Marine Stewardship keurmerk (MSC) voor de 
garnalenvisserij. 
 
Interpretatie: werken aan integrale kennis en aan toekomstscenario’s vergt een grote 
inspanning van zowel wetenschappers als beleidsmakers omdat daarvoor over 
disciplinaire en sectorale grenzen heen samengewerkt moet worden. Daar tegenover 
staan kennisvragen op het gebied van regionale economie, natuurherstelmaatregelen 
en waterbeheer: dit zijn juist erg instrumentele vragen waarbij het grotere geheel niet 
uit het oog verloren moet worden. Er kan gezocht worden naar structurele methoden 
om kritisch te blijven op de uitkomsten van dit onderzoek. Op enkele gebieden is de 
behoefte aan nieuwe kennis groot: sociaal-economische, culturele en juridische 
kennis, en geomorfologische kennis. 
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2.5.2 Welke kennis is al voldoende aanwezig?  

Op de vraag welke kennis wel wat minder kan in het Waddengebied reageren acht 
respondenten dat geen enkele soort kennis minder kan. Er is nog niet genoeg kennis, 
de kennis is nog fragmentarisch. Acht andere respondenten willen wel een terrein 
noemen waarop het minder kan, en zeven daarvan verwijzen naar (gedetailleerde) 
biologische kennis, (fundamentele) ecologische kennis, kennis over zeehonden, 
kennis over natuur. De achtste vindt dat het onderzoek met een technische attitude 
wat minder kan. 
 
Als reactie op de vraag welke kennis minder kan worden veel terreinen aangewezen 
waarop de kennis juist zou moeten worden uitgebreid: 
‐ meer systeemgericht onderzoek, meer onderzoek naar samenhang en 

onderliggende processen. 
‐ meer onderzoek naar draagkracht, meer onderzoek naar de verhouding tussen 

gebruiker en natuur. 
‐ meer sociaal en economisch onderzoek, bv wat betekenen bepaalde technische 

oplossingen voor de mensen in het gebied? 
‐ meer morfologisch onderzoek. 
 
Verder wordt door respondenten aangegeven dat ze niet zozeer meer of minder 
onderzoek willen, maar onderzoek vanuit een andere houding (zie ook paragraaf 
2.5.5): 
‐ De bestaande kennis zou beter in kaart moeten worden gebracht, ook het Duitse 

Wadden-onderzoek en ander internationaal onderzoek. 
‐ Wetenschappers moeten proberen het onderling eens te worden. 
‐ Wetenschappers moeten zich meer in beleidsmakers verplaatsen, meer relaties 

leggen tussen de uitkomsten van onderzoek en beleid, en de onderzoeksagenda 
richten op beleidsondersteuning. 

‐ Daarnaast moeten onderzoekers ook onafhankelijke kennis blijven produceren. 
 
Interpretatie: hoewel de laatste drie verzoeken aan wetenschappers onderling strijdig 
lijken, kan een wetenschappelijk netwerk met voldoende beweging en diversiteit daar 
wel aan voldoen. Het onderling eens worden is een onderdeel van het normale 
wetenschappelijke bedrijf, het kan alleen enkele decennia langer duren dan je vanuit 
het beleidsproces zou wensen. Er kunnen zowel wetenschappers zijn die zich in 
beleidsmakers verplaatsen, als wetenschappers die onafhankelijk onderzoek doen. Als 
de verschillende soorten wetenschappers een actief netwerk onderhouden, en er 
procedures zijn waarin (internationale) kritiek op elkaars werk structureel wordt 
georganiseerd, kan worden voorkomen dat het beleidsgerichte onderzoek teveel 
politiek wordt ingekleurd. 
 
 

2.5.3 Welke vragen zijn er op het gebied van klimaatverandering?  

Om dit onderzoek meer relevant te maken voor de Hotspot Waddenzee van het 
programma Kennis voor Klimaat zijn de interviews uit de eerste ronde speciaal 
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doorgelopen op vragen over klimaatverandering. Tien van de respondenten heeft in 
de eerste interviewronde spontaan het onderwerp klimaatverandering genoemd als 
een gebied waarop meer kennis nodig is (dus ongeveer 50% van de respondenten). 
In de tweede ronde interviews is expliciet gevraagd naar de kennisbehoefte ten 
aanzien van klimaatverandering. De volgende kennisvragen zijn genoemd: 
 
‐ Hoe ziet de toekomst van het Waddengebied eruit onder invloed van 

klimaatverandering? Hoe kunnen beleid en beheer daarop inspelen? 
‐ Welke gevolgen heeft zeespiegelstijging voor het waterbeheer op het vasteland? 

Wat gebeurt er met de spuicapaciteit, hoe moeten de dijken worden aangepast? 
‐ Welke invloed heeft klimaatverandering op de veiligheid van de eilanden? Kan de 

veiligheid verbeterd worden met behulp van natuurlijke processen? Wat draagt de 
Waddenzee bij aan de veiligheid? Hoe staan de bewoners van Schiermonnikoog 
tegenover de wash-over en is dat terecht? 

‐ Welk effect heeft klimaatverandering op de natuurfunctie, en hoe kan het 
natuurbeleid daarop reageren?  

‐ Het zeewater wordt warmer door klimaatverandering, hoe verandert daardoor 
het voedselweb in de Waddenzee? Is dit de oorzaak dat garnalen eerder de 
Waddenzee binnenkomen en het mossel- en kokkelzaad opeten? Verschuift 
hierdoor de samenstelling in vissoorten? Handhaven exoten als de Japanse oester 
zich daardoor beter? 

‐ Welk effect heeft zeespiegelstijging op de sedimentbalans? Is dit een lineair 
proces of kan het huidige systeem ook naar een heel ander systeem overgaan? 
Bijvoorbeeld een ondiepe zee? Hoe kan het gebied meegroeien met de zee en wat 
moet je daarvoor doen? Welke korrelgrootte moet je gebruiken bij zandsuppletie? 

‐ Klimaatbestendigheid Eemsdelta? 
 
Ook de kennisvragen over de toekomst van het Waddengebied zijn in dit kader 
relevant, omdat klimaatverandering zo kan worden onderzocht in samenhang met 
andere ontwikkelingen op de lange termijn (herhaald vanuit paragraaf 2.6.1):  
 
Toekomstscenario’s: Hoe zal het gebied zich op lange termijn ontwikkelen? Hoe werkt 
klimaatverandering uit op het gebied, op de veiligheid en op de eilanden? Hoe zal de 
economie zich ontwikkelen? Wat zijn de onzekerheden? Meer vooruitkijken. Ook 
demografische ontwikkelingen: verandering van bewoning en gebruik. Duurzame 
ontwikkeling, beoordeling van menselijk gebruik en de partijen die daarbij horen. 
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3  Analyse van beleidsdocumenten op gebruik van wetenschap 

De analyse van de beleidsdocumenten (primaire bronnen) dient voor het 
beantwoorden van onderzoeksvragen 2 en 3:  
 
2. Op welke manier refereren beleidsdocumenten naar wetenschappelijke bronnen? 
3. Welke typen wetenschappelijke kennis zijn aantoonbaar gebruikt, welke typen 
wetenschappelijke kennis worden genoemd als ontbrekend, en welke 
wetenschappelijke kennis wordt expliciet ontkracht? 
 
Het doel van deze analyse is niet een oordeel te vellen over de wetenschappelijke 
onderbouwing van deze documenten, maar te zoeken naar patronen van interactie 
tussen wetenschap en beleid. 
 
 

3.1 Waaraan is gebruik van wetenschap in beleid te herkennen? 

Om de onderzoeken of in een document van wetenschap gebruik is gemaakt, 
worden voor elk document de volgende vragen beantwoord: 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat staat erin?  
2. Wordt er op een andere manier naar literatuur verwezen? In voetnoten of 

gewoon in de tekst zelf? 
3. Is er een achtergrondrapport of zijn er meerdere achtergronddocumenten? 
4. Is er speciaal voor dit document onderzoek gedaan? Gaat het daarbij om 

samenvatten van bestaand onderzoek of om nieuw onderzoek? 
5. Is het document door wetenschappelijke specialisten geschreven? Welke? 
6. Is het document naar de mening van de eerder geinterviewden 

wetenschappelijk onderbouwd? 
7. Wordt er gebruik gemaakt van structurele monitoring ten behoeve van dit 

beleid? 
8. Wordt er gebruik gemaakt van evaluaties of assessments? (hiermee worden 

studies bedoeld met een adviserend karakter, niet echt wetenschappelijk, 
maar wel min of meer systematisch en uitgevoerd door een externe partij). 

9. Zijn er andere redenen om aan te nemen dat het document op 
wetenschappelijke informatie berust? 

10. Wordt er nieuw onderzoek gepland in het document? 
 
 

3.2 Selectie van beleidsdocumenten 

De selectie van beleidsdocumenten is gebaseerd op de interviews. Men kon na een 
open vraag ongelimiteerd aangeven welke invloedrijke beleidsdocumenten er zijn 
over de Wadden. Het ging daarbij om het spontaan noemen van documenten: er is 
niet met een vooraf geprepareerde lijst gewerkt, omdat die eerder kan leiden tot 
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sociaal wenselijke antwoorden (bv alles aankruisen omdat het formeel allemaal 
vigerend beleid is). Van de genoemde documenten is een lijst gemaakt en er is 
geturfd welke het vaakst werden genoemd (zie paragraaf 2.3.2). Deze lijst is herhaald 
in tabel 3.1.  
 
Van deze lijst zijn de eerste zeven in deze analyse betrokken omdat die volgens de 
respondenten de meeste invloed hebben. De knip is bij 7 gelegd omdat 8 te ver 
afstaat van het Waddengebied (te lang geleden, op EU niveau) en dus weinig zegt 
over hoe in het Waddengebied met wetenschap wordt omgegaan.  
 
Tabel 3.1: Meest invloedrijke beleidsdocumenten (op basis van de interviews) 

1 PKB Derde Nota Waddenzee (en 1e en 2e nota) 
2 Natura 2000 en doelendocumenten 
3 KRW Kaderrichtlijn Water en stroomgebiedbeheersplannen 
4 Natuurbeschermingswet, aanwijzingsbesluit, beheerplan en vergunningen 
5 Beheer & Ontwikkelplan (B&O) RCW “Léven in de Wadden” 
6 Rapport Commissie Meijer en reactie van het Kabinet daarop 
7 Convenant Heldoorn over verduurzaming mosselsector 
8 Vogel- en Habitatrichtlijnen 
9 Gemeentelijke bestemmingsplannen 
10 Waterbeheerplan Wetterskip Fryslân en andere waterbeheerplannen 
11 Convenant vaarrecreatie 
12 Provinciale streekplannen, POP’s en structuurvisies 
13 Provinciaal Waterhuishoudingsplan Fryslân en andere provinciale waterhuishoudingsplannen  
14 Wadden Sea Plan 1997 (update in 2010) 
15 Nota Ruimte (5e nota) 
16 Beleidsplannen RWS over scheepvaart, kustbescherming, zandsuppletie 
17 Vergunningverlening en handhaving, milieuvergunningen 
18 Waddenfonds 
19 Het Tij Gekeerd / Het Tij Geleerd 
20 Rapport Commissie Veerman 
21 Wvo 
22 Rijke Zee 
 
 

3.3  Resultaten van analyse van beleidsdocumenten 

3.3.1 PKB Derde nota Waddenzee (nr 1) 

Het document dat bekeken is, is de Planologische Kernbeslissing (PKB) Derde Nota 
Waddenzee Deel 4 ‘Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens’, die in 2007 
gepubliceerd is door het Ministerie van VROM (VROM 2007). Door een wijziging 
van de WRO bestaat het instrument PKB overigens niet meer. De concrete 
beleidsbeslissingen zijn nog wel van kracht evenals de uitwerking van het beleid via 
het B&O plan en het daarop gestoelde maatregelenplan. 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat 
staat erin?  

Nee Nee 

2. Wordt er op een andere 
manier naar literatuur 

Ja, in de tekst zelf: naar andere beleidsdocumenten 
zoals Verdrag van Bern, Ramsarverdrag, Verklaring 

Ja 
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verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

van Schiermonnikoog etc  

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

Het is deel 4. De Derde Nota Waddenzee doorloopt 
de procedure van de pkb uit de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Deel 1 van de Nota (het 
beleidsvoornemen) is uitgekomen in februari 2001. 
Deel 2 (de inspraakreacties) en deel 3 (het 
kabinetsstandpunt) in november 2001. De 
kamerbehandeling van deel 3 kon niet worden 
afgerond door de val van het kabinet Kok-II. Een 
definitief aangepast deel 3 van de pkb Derde Nota 
Waddenzee werd in 2006 aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Dit zijn geen wetenschappelijke rapporten. 

Nee 

4. Is er speciaal voor dit 
document onderzoek gedaan? 
Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand 
onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Er is een passende beoordeling gemaakt zoals vereist 
voor de Natuurbeschermingswet (VROM, 2005). 
Daarvoor is gebruik gemaakt van bestaande 
wetenschappelijke kennis en expert judgement. In de 
literatuurlijst van 4 pag staan veel referenties naar 
rapporten van ‘huisinstituten’ als RIKZ, Alterra, 
RIZA etc, daarnaast veel beleidsdocumenten 
(Ministerie VROM, Defensie etc) maar ook een aantal 
wetenschappelijke artikelen. 
Er is een strategische milieubeoordeling gemaakt 
(VROM, 2006). Deze bevat geen literatuurlijst maar er 
zijn wel bronvermeldingen in de tekst. Bij het 
schrijven van het document zijn waarschijnlijk experts 
uit allerlei disciplines betrokken geweest, ook te zien 
aan het kaartmateriaal. 

Ja 
(bestaand) 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

Er zijn geen auteurs genoemd. Het document is 
opgesteld door het ministerie van VROM in 
samenwerking met de ministeries van LNV, VenW en 
EZ 

Nee (?) 

6. Is het document naar de 
mening van de eerder 
geinterviewden 
wetenschappelijk 
onderbouwd? 

Meningen zijn verdeeld. Enerzijds wel: in de 
strategische milieubeoordeling en de passende 
beoordeling wordt breed gerefereerd aan beschikbare 
wetenschappelijke literatuur; anderzijds: niet alles is 
onderbouwd. Geen belevingsonderzoek windmolens, 
wel besluit over beleving; rapport Neder-Eems is niet 
gebruikt voor PKB, 1 zoetzout overgang per 
stroomgebied: is niet onderbouwd 

Groten-
deels 

7. Wordt er gebruik gemaakt 
van structurele monitoring ten 
behoeve van dit beleid? 

Vangst van mosselzaad wordt gemonitord 
Monitoring effecten gaswinning volgens hand aan de 
kraan principe; is een onafhankelijke 
monitoringcommissie voor ingesteld. 
Onderscheid tussen monitoring voor algehele 
toestand van Waddenzee en monitoring op effecten 
van specifieke activiteiten (komt nieuwe monitoring 
voor rust en duisternis). Monitoring zal beter 
internationaal worden afgestemd voor Quality status 
reports. 

Ja 

8. Wordt er gebruik gemaakt 
van evaluaties of assessments? 

In de PKB wordt wel aangekondigd dat deze na een 
paar jaar geëvalueerd en bijgesteld. 

Nee 
(later) 

9. Zijn er andere redenen om 
aan te nemen dat het 
document op 
wetenschappelijke informatie 

Er mogen niet meer schelpen worden gewonnen ‘dan 
het langjarig gemiddelde van de natuurlijke netto 
schelpenproductie... tot een maximum van 90.000 m3 
per jaar’. Handkokkelvisserij: max 5% 

Ja 
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berust? 
10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Ja: het Waddenfonds betaalt verbetering van de 
kennisinfrastructuur.  paragraaf 5.3 (2 pag) gaat 
helemaal over kennisinfrastructuur: aankondigen 
Waddenacademie, onderzoek naar natuur- en 
landschapsgrenzen, monitoring 
Bij nadere uitwerking worden zonodig opnieuw 
passende beoordelingen opgesteld, daarbij wordt de 
formulering uit de Nb wet regelmatig in de PKB 
herhaald: Indien er (...) wetenschappelijk gezien 
redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat de natuurlijke 
kenmerken (...) niet worden aangetast... Dit betekent 
dat elke keer wetenschappers moeten worden 
ingeschakeld die willen zeggen dat die twijfel niet 
bestaat. 
De mosselsector wordt ondersteund met onderzoek 
naar innovatieve methoden voor invangen van 
mosselzaad. Er loopt al onderzoek naar 
uitdunningsvisserij 
Onderzoek naar vaste vistuigen 

Ja 

 
Voor dit document is van veel wetenschappelijke kennis gebruik gemaakt. Dat 
gebeurt op een ongedwongen manier: uit interesse en uit een 
verantwoordelijkheidsgevoel om het goed te doen, en niet op een defensieve, 
procedurele manier, omdat het moet voor de Raad van State. Wetenschap wordt niet 
systematisch op elk onderwerp toegepast, respondenten weten een paar onderwerpen 
te noemen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Meer systematisch onderzoek 
komt er wel aan onder invloed van de Natuurbeschermingswet, waar in het 
document vrijwel letterlijk uit wordt geciteerd. De huisinstituten van Verkeer en 
Waterstaat (RIKZ, RIZA, Waterloopkundig Lab) en LNV (RIVO, Alterra) zijn 
belangrijke bronnen van kennis. Er wordt veel nieuw onderzoek aangekondigd, 
vooral monitoring. De kennis is grotendeels op biotiek en abiotiek gericht; geen 
sociale, economische of culturele vragen. 
 
 
3.3.2 Natura 2000 doelendocument (nr 2) 

Het bekeken document is het Natura 2000 doelendocument “Duidelijkheid bieden, 
richting geven en ruimte laten”, gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit in juni 2006 (LNV 2006). In dat document staat een 
paragraaf 5.2 ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’ (p65-74). 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat 
staat erin?  

Ja. Twee pagina’s, de meeste referenties verwijzen naar 
publicaties van LNV zelf, van het Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP) en van de EU. 

Ja 

2. Wordt er op een andere 
manier naar literatuur 
verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

Er zijn in de tekst verwijzingen naar voorafgaand beleid 
zoals EU richtlijnen en bv de Natura 2000 
Contourennotitie van 2005. Ook naar de rapportage van 
Bird Life International van 2004 – Birds in the European 
Union – a status assessment  

Ja 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 

Een quick scan van KIWA: Kiwa & EGG (2005): 
Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000 gebieden. 

Ja 
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meerdere 
achtergronddocumenten? 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan 
als achtergronddocument worden beschouwd 

4. Is er speciaal voor dit 
document onderzoek gedaan? 
Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand 
onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Er is wellicht niet specifiek voor dit document onderzoek 
gedaan, maar wel in het algemeen voor het Natura 2000 
beleid. Aan de bronnenlijst te zien is het MNP daarvoor 
een belangrijke partij geweest. 

Nee 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

Ja. In het colofon staat ‘met bijdragen van Alterra, RIZA, 
KIWA, SBB, Natuurmonumenten, SOVON’ maar er 
worden geen auteurs genoemd, ook niet die van LNV 
(alleen een tekenaar). 

Ja 

6. Is het document naar de 
mening van de eerder 
geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

Ja: Natura 2000: wetenschappelijke rapporten ten 
grondslag; forse onderbouwing gevraagd 

Ja 

7. Wordt er gebruik gemaakt 
van structurele monitoring ten 
behoeve van dit beleid? 

Ja. p. 25: ‘De beoordeling van de staat van instandhouding 
ten behoeve van de formulering van de Natura 2000 
doelen is gebaseerd op inventarisatie- en 
monitoringsgegevens (voor zover beschikbaar) en op best 
expert judgement. De beoordeling van de staat van 
instandhouding is met een groot aantal deskundigen en 
beheerders van de gebieden gedaan.’ De uitvoering van het 
beleid wordt gecontroleerd via monitoring door de 
beheerders. 

Ja 

8. Wordt er gebruik gemaakt 
van evaluaties of assessments? 

Natuurbalans 2005 en eerdere Natuurbalansen Ja 

9. Zijn er andere redenen om 
aan te nemen dat het 
document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 

Het document bevat zodanig gedetailleerde en uitgebreide 
informatie over soorten, populaties en habitattypen, dat 
hier ongetwijfeld ecologische experts aan hebben 
meegewerkt.  

Ja 

10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Onderzoek naar maatregelen om platen voor niet-
broedvogels te behouden in het Waddengebied en in de 
Oosterschelde (p67) 

Ja 

 
Dit document is in ruime mate wetenschappelijk onderbouwd, ook wordt dat in het 
document zelf niet expliciet geclaimd (het woord ‘wetenschappelijk’ komt in de 
bijlage pas voor het eerst voor). Het zijn waarschijnlijk vooral ecologen, en misschien 
juristen, maar jargon uit andere disciplines komt er niet in voor.  
 
 
3.3.3 KRW Kaderrichtlijn Water (nr 3) 

Het bekeken document is de Beslisnota KRW/WB21 ‘Schoon en gezond water in 
Noord-Nederland’ die in 2008 gepubliceerd is door de RBO Rijn-Noord en de 
Stuurgroep Water 2000+, twee organisaties waarin de provincies Friesland, 
Groningen en Drenthe, de noordelijke waterschappen en Rijkswaterstaat Noord-
Nederland samenwerken op het gebied van waterbeheer. 
 
1. Is er een literatuurlijst? 
Wat staat erin?  

Nee Nee 

2. Wordt er op een andere Geen voetnoten. Er wordt in de tekst verwezen naar Ja 
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manier naar literatuur 
verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

andere beleidsdocumenten (KRW, gebiedsdocumenten van 
waterschappen, brochure ‘Werken aan schoon water’, PKB 
Derde Nota Waddenzee, Watervisie Lauwersmeer, 
Decembernota 2006 mestbeleid etc) en naar websites (bv 
groningenleeftmetwater.nl en waddenzee.nl) 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

Artikel 5 rapportage ‘Karakterisering Deelstroomgebieden 
Nedereems en Rijn-Noord’(2005) 

Ja 

4. Is er speciaal voor dit 
document onderzoek 
gedaan? Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand 
onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

De provincie Fryslan heeft een MKBA laten uitvoeren 
voor natuurlijk peilbeheer in de Friese boezem. 
Bronnenanalyse probleemstoffen. 

Ja 

5. Is het document door 
wetenschappelijke 
specialisten geschreven? 
Welke? 

Geen auteurs genoemd. Nee 
(?) 

6. Is het document naar de 
mening van de eerder 
geinterviewden 
wetenschappelijk 
onderbouwd? 

Tabel 2:13: KRW: waterkwaliteit wordt onderzocht, doelen 
worden binnenkort onderzocht, maatregelen worden niet 
onderzocht 

Deels 

7. Wordt er gebruik gemaakt 
van structurele monitoring 
ten behoeve van dit beleid? 

Er wordt een toets gedaan of de genoemde wateren 
inderdaad in de categorieen natuurlijk, sterk veranderd of 
kunstmatig thuishoren. Bij innamepunt drinkwater 
Drentsche Aa vindt kwaliteitsmonitoring plaats. Kosten 
van maatregelen worden in de gaten gehouden. 
Grondwaterkwaliteit wordt gemonitord op 15 en 25 m 
diepte. 

Ja 

8. Wordt er gebruik gemaakt 
van evaluaties of 
assessments? 

Nee (Er wordt wel uitgebreid verantwoording afgelegd 
over participatie en overleg die aan dit document vooraf 
zijn gegaan dus andere soorten kennis worden 
aangesproken) 

Nee 

9. Zijn er andere redenen om 
aan te nemen dat het 
document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 

In het document komen erg veel kwantitatieve gegevens en 
doelen voor (bv: ‘... in 2010 hebben de gemeenten de 
vuilemissie uit rioolstelsels met 50% gereduceerd ten 
opzichte van 1985...’, ‘Alle 12 grondwaterafhankelijke 
Natura2000 gebieden zijn in meer of mindere mate 
verdroogd’), steeds zonder bronverwijzing. Dit soort 
getallen kan niet anders dan uit allerlei onderbouwend 
onderzoek vandaan komen. 

Ja 

10. Wordt er nieuw 
onderzoek gepland in het 
document? 

Een pilot voor het nutrientenvraagstuk. Gevolgen van 
drinkwaterwinning voor grondwater worden gericht 
gemonitord. onderzoek naar de slibhuishouding in de 
Waddenzee en Eems-Dollard en verkenning kwelderafslag 
Eems-Dollard. 

Ja 

 
Dit document maakt van wetenschappelijke expertise gebruik, zonder er expliciet 
naar te verwijzen. Onze veronderstelling is dat voor een document als dit heel andere 
normen gelden dan voor een wetenschappelijk rapport. Het noemen van 
auteursnamen is wellicht not done: het is een collectief document. 
Literatuurverwijzingen in de tekst worden misschien vermeden omdat dit de 
leesbaarheid verlaagt. Verantwoording afleggen over het participatieve proces is juist 
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wel belangrijk. Normen als: is het gedragen, is het gefinancierd, is het gelegitimeerd 
door wettelijke kaders en voorafgaand beleid lijken belangrijker dan de 
wetenschappelijke verantwoording.  
 
 
3.3.4 Natuurbeschermingswet (nr 4) 

Het bekeken document is het definitieve Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied 
Waddenzee (LNV, 2008). 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat 
staat erin?  

Nee. Nee 

2. Wordt er op een andere 
manier naar literatuur 
verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

Het eerste deel heeft een juridisch karakter (Gelet op... 
besluit dat: Artikel 1... etc) en verwijst in de tekst naar 
andere juridische documenten bv Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206).  
Het tweede deel, de Nota van Toelichting, verwijst in de 
tekst naar EU richtlijnen. Er wordt ook met voetnoten 
gewerkt die meestal naar andere beleidsdocumenten 
verwijzen bv De begrenzingsmethodiek is verder uitgewerkt in het 
Gebiedendocument (2004).  
Bijlage A bevat kaarten, daarbij wordt als bron verwezen 
naar de Topografische Dienst Kadaster in Emmen 
(copyrights 2008)  
Bijlage B bevat een nadere verantwoording van de keuzes 
in het besluit, daarin wordt vrij veel met voetnoten 
gewerkt die soms naar andere beleidsdocumenten 
verwijzen en soms naar onderzoek bv Trends van vogels in 
het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON-
informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek 
Nederland, Beek-Ubbergen. Een andere voetnoot in bijlage 
B: Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van 
Nederland 2, 2001), zie ook Bekhuis & Zijlstra (Limosa 64 
(1991: 143-153) waaruit blijkt dat de landelijke populatie pas 
sinds 1980 boven de 100 is uitgekomen; voor de oorspronkelijke 
doelniveau van 250 bestaat geen historische referentie. 
Bijlage C is een reactie op de ‘binnengekomen 
zienswijzen’ (de inspraakronde). Aan het eind van het 
document zijn als Appendix ingescande versies 
toegevoegd van alle vervallen besluiten over eerder 
aangewezen beschermde natuurgebieden in het 
Waddengebied tussen 1977 en 1993. 

Ja 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

Natura 2000 profielendocument (2008), 
Verantwoordingsdocument. Selectiemethodiek voor 
aangemelde Habitatrichtlijngebieden (2003) (niet alleen 
voor dit aanwijzingsbesluit maar voor het geheel aan 
Natura 2000 beleid). Waarschijnlijk nog meer 
documenten waarnaar niet direct wordt verwezen. 

Ja 

4. Is er speciaal voor dit 
document onderzoek gedaan? 
Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand 
onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Niet alleen voor dit besluit maar voor alle 
aanwijzingsbesluiten: KIWA Water Research & EGG 
(2007) Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000 -
gebieden. Versie 2007. Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit, Den Haag (voetnoot in Bijlage C) 
Waarschijnlijk is dit vooral samenvatten van bestaand 

Ja 
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onderzoek. 
5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

Geen auteurs genoemd; vermoedelijk is deel 1 door 
juristen geschreven, en zijn de bijlagen door ecologen 
aangeleverd. 

Ja 

6. Is het document naar de 
mening van de eerder 
geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

Natuurbeschermingswet: fundament in onderzoek, 
gebruik van bestaande kennis. Geen onderzoek naar 
kitesurfen, oesters rapen 

Deels 

7. Wordt er gebruik gemaakt 
van structurele monitoring ten 
behoeve van dit beleid? 

Er wordt van veel monitoring gebruik gemaakt, slechts 
één citaat van de vele uit de Nota van Toelichting, over 
de Dwergstern: Op het dieptepunt van de populatie in de jaren 
zestig broedden in heel Nederland slechts 100 paren, waarvan 
enkele 10-tallen in het Waddengebied. Daarna trad herstel op met 
in het afgelopen decennium maxima van circa 200 paren (201 
paren in 1997, 212 paren in 2003). Aan dit soort 
opmerkingen worden in de Nota van Toelichting nergens 
bronvermeldingen toegevoegd. Het is geen monitoring 
die speciaal voor Natura 2000 of de Nbwet is ingesteld, 
maar bestaande monitoring van wetenschappers, RWS en 
andere beheerders. In bijlage B staat bv het volgende 
over afgekorte bronvermeldingen in de tabellen: In de 
kolom Bronvermelding zijn de terreinbeherende organisaties, andere 
instanties en bronnen vermeld, waaraan de oppervlaktecijfers en 
aantallen zijn ontleend onder vermelding van de jaren waarin deze 
zijn verzameld of gepubliceerd. Verklaring gebruikte afkortingen: 
AWD = Waternet, beheerder Amsterdamse Waterleidingduinen, 
DEF = Ministerie van Defensie, DSB = Dienst Stadsbeheer 
(Den Haag), DZH = Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 
(beheerplan), LNH = Landschap Noord-Holland, NM = 
Natuurmonumenten, NPZK = Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland, PWN = Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland, RWS = Rijkswaterstaat (kwelderkartering), SBB = 
Staatsbosbeheer, V&W = Ministerie Verkeer & Waterstaat, 
ZLD = provincie Zeeland, TOP10 = Topografische kaart 1: 
10.000 (* aangevuld met andere bronnen) 

Ja 

8. Wordt er gebruik gemaakt 
van evaluaties of assessments? 

Nee. Nee 

9. Zijn er andere redenen om 
aan te nemen dat het 
document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 

Het document is van een dusdanig detailniveau dat er 
waarschijnlijk een groot aantal ecologen aan heeft 
meegewerkt 

Ja 

10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Het woord ‘onderzoek’ komt in het document voor het 
eerst voor in bijlage C, uit de mond van de insprekers. 
Meestal worden deze verzoeken om nader onderzoek 
niet overgenomen; alleen voor de uitbreiding van de 
haven van Harlingen (p116). 
Het woord ‘wetenschappelijk’ komt in delen 1 en 2 en 
bijlage B van het document geregeld voor in de zinsnede 
‘waaraan het gebied zijn natuurwetenschappelijke 
betekenis ontleent’. In de betekenis van onderzoek doen 
pas weer in bijlage C (dus de inspraakreacties). 

Nee 

 
Dit document heeft een solide basis aan ecologisch onderzoek en monitoring. Bij de 
respondenten bestaat hier waardering voor. Slechts in een beperkt aantal gevallen 
worden bronverwijzingen gegeven in dit document. Ook wat de beleidsdocumenten 
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betreft is dit document een vervolg op een groot bouwwerk aan beleid, dat al enkele 
decennia geleden is begonnen met de EU Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het is 
voorstelbaar dat men door deze jarenlange traditie niet meer de behoefte voelt om 
steeds naar alle eerdere beleidsdocumenten en wetenschappelijke onderbouwingen te 
blijven verwijzen. Ook uit de reacties op de zienswijzen (bijlage C) lijkt het alsof men 
een beetje ‘onderzoeksmoe’ is: ‘alleen bij een duidelijke wetenschappelijke fout’ wordt er nog 
iets aangepast in het beleid. Iets dat sommige insprekers ook signaleren: de enige 
wetenschap waarop het document is gebaseerd, is ecologische wetenschap. Geen 
assessments of evaluaties door partijen van buiten het bekende circuit van 
ecologische onderzoekers en natuurbeheerders: geen MKBA, geen 
belevingsonderzoek, geen Rekenkamer, RMNO, bestuurskundig, geografisch of 
geologisch onderzoek. 
 
3.3.5 Beheer & Ontwikkelplan “Léven in de Wadden” (nr 5) 

Het bekeken document is het Beheer & Ontwikkelplan “Léven in de Wadden”, 
gepubliceerd door het RCW in 2008. 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat staat 
erin?  

Nee Nee 

2. Wordt er op een andere manier 
naar literatuur verwezen? In 
voetnoten of gewoon in de tekst 
zelf? 

Ja: in de tekst, vooral naar andere beleidsdocumenten 
zoals de PKB en cie Meijer, op p 33 ook naar IPCC 
2007 en KNMI 2006 

Ja 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

PKB is in feite het achtergronddocument. Niet 
wetenschappelijk. 

Nee 

4. Is er speciaal voor dit document 
onderzoek gedaan? Gaat het 
daarbij om samenvatten van 
bestaand onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Waarschijnlijk niet. Nee 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

Is door RCW geschreven op basis van gesprekken of 
sessies met RCW leden 

Nee 

6. Is het document naar de mening 
van de eerder geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

Nee (tabel 2:13) Nee 

7. Wordt er gebruik gemaakt van 
structurele monitoring ten behoeve 
van dit beleid? 

Nee Nee 

8. Wordt er gebruik gemaakt van 
evaluaties of assessments? 

Er wordt steeds een kopje ‘analyse’ gebruikt in het 
document; was dit een onderdeel van de 
brainstormsessies? Of was het een wetenschappelijke 
analyse? 

Nee 
(?) 

9. Zijn er andere redenen om aan 
te nemen dat het document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 

Indirect via PKB Ja 

10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Ja. bv p 54 en veel andere pagina’s Ja 
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Het gebruik van wetenschap lijkt in dit document beperkt, waarschijnlijk omdat het 
een tussenstap is tussen de (wel onderbouwde) PKB en de uitvoeringsfase waarin 
ook weer veel onderzoek gepland is. 
 
3.3.6 Eindrapport Commissie Meijer 2004 (nr 6) 

Het bekeken document is het eindrapport van de Commissie Meijer, formeel getiteld 
‘Eindrapport Adviesgroep Waddenzeebeleid. ‘Ruimte voor de Wadden.’ die in 2004 
gepubliceerd is door de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Meijer 2004). 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat 
staat erin?  

Ja: 1 pagina, voorafgegaan door de opmerking dat een 
uitvoeriger overzicht te vinden is in het bijlagenrapport. In 
het eindrapport o.a. verwijzingen van beleid van VROM, 
adviezen Raad voor de Wadden, verwijzingen naar EVA II 
en rapporten uit de hoek van NAM en schelpdiervisserij 
(ODUS). In het bijlagenrapport een lijst van in totaal 10 
pagina’s, met allerlei soorten literatuur zoals Nederlandse 
beleidsdocumenten, rapporten van stakeholders als de 
schelpdiervisserij, en ook Engelstalige artikelen/boeken. 

Ja 

2. Wordt er op een andere 
manier naar literatuur 
verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

Ja, bv naar het bestuurskundige achtergrondrapport (essay) 
van Toonen en Staatsen. 

Ja 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

Ja: een bijlagenrapport met onderdelen over 
schelpdiervisserij, bodemdaling, gaswinning en ook 
verslagen van gesprekken van de commissie met de 
Waddenregio; een essay van Toonen en Staatsen,   

Ja 

4. Is er speciaal voor dit 
document onderzoek gedaan? 
Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand 
onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Ja, in het bijlagen rapport en het essay van Toonen en 
Statsen gaat het vooral om bestaand onderzoek. 

Ja 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

De Adviesgroep werd ondersteund door een projectteam 
met wetenschappelijke medewerkers van oa. Alterra, IMSA 
en de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden noga andere 
wetenschappers bedankt voor bijdragen: vanuit RIKZ, 
RIVO, Delft Hydraulics, NITG-TNO 

Ja 

6. Is het document naar de 
mening van de eerder 
geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

Commissie Meijer: naar gaswinning wel veel onderzoek; in 
EVA II ook naar effect schelpdieren; kokkelvissers 
uitkopen is uiteindelijk een politiek besluit 

Deels 

7. Wordt er gebruik gemaakt 
van structurele monitoring ten 
behoeve van dit beleid? 

Nee (tijdelijke commissie) Nee 

8. Wordt er gebruik gemaakt 
van evaluaties of assessments? 

Ja, bv Ernst & Young, 2001, Adviesrapport inzake 
vrijwillige saneringsregeling mechanische kokkelvisserij in 
de Waddenzee en Expertisecentrum LNV, 2002, Op weg 
naar evenwicht, Evaluatie van de Structuurnota Zeeen 
kustvisserij (1993) “Vissen naar evenwicht”. (teveel om op 
te noemen) 

Ja 

9. Zijn er andere redenen om 
aan te nemen dat het 

Alles wijst erop. Ja 
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document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 
10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Naar aanleiding van het commissierapport is een 
‘Bodemdalingstudie Waddenzee 2004’ gedaan door RIKZ 

Ja 

 
In dit document speelt het gebruik van wetenschap een grote rol. Het voldoet aan 
wetenschappelijk getinte criteria zoals bronvermeldingen, verantwoording van de 
methode, betrekken en benoemen van verschillende soorten expertise, etc. Het is 
gebaseerd op bestaande wetenschap en expertise, niet op nieuw onderzoek. Volgens 
de respondenten is hier alles uit wetenschap gehaald wat erin zat (binnen een 
beperkte looptijd), maar zijn sommige van de uiteindelijke besluiten toch politiek 
gemotiveerd en niet wetenschappelijk onderbouwd.  
 
 
3.3.7 Convenant Heldoorn 2008 (nr 7) 

Het bekeken document is het ‘Convenant transitie mosselsector en natuurherstel 
Waddenzee’ (LNV, 2008). 
 
1. Is er een literatuurlijst? Wat staat 
erin?  

Nee Nee 

2. Wordt er op een andere manier 
naar literatuur verwezen? In 
voetnoten of gewoon in de tekst 
zelf? 

Ja: naar Eindadvies Heldoorn en naar andere 
beleidsdocumenten zoals de PKB en het Natura 2000 
beheerplan Waddenzee 

Ja 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er 
meerdere 
achtergronddocumenten? 

Eindadvies Heldoorn (Heldoorn 2008). Niet 
wetenschappelijk. 

Nee 

4. Is er speciaal voor dit document 
onderzoek gedaan? Gaat het 
daarbij om samenvatten van 
bestaand onderzoek of om nieuw 
onderzoek? 

Misschien het Imares-rapport Perspectieven voor 
mosselzaadinvang (Scholten, 2007) 

Ja (?) 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

Nee. Het zit al als bijlage in de Eindadvisering van 
Heldoorn, waarschijnlijk heeft hij het geschreven in de 
loop van het onderhandelingsproces.  

Nee 

6. Is het document naar de mening 
van de eerder geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

Onbekend (niet genoemd in dit kader) ? 

7. Wordt er gebruik gemaakt van 
structurele monitoring ten behoeve 
van dit beleid? 

Ja: het PRODUS onderzoek en een daaraan gekoppeld 
monitoringprogramma 

Ja 

8. Wordt er gebruik gemaakt van 
evaluaties of assessments? 

Nee Nee 

9. Zijn er andere redenen om aan 
te nemen dat het document op 
wetenschappelijke informatie 
berust? 

Het lijkt meer en onderhandelingsresultaat dan een 
wetenschappelijk gegrond document. 

Nee 

10. Wordt er nieuw onderzoek 
gepland in het document? 

Ja: het PRODUS onderzoek Ja 
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Dit document is duidelijk veel meer op onderhandelingen tussen een aantal partijen 
gebaseerd dan op wetenschappelijk onderzoek. 
 
 
3.4 Overzichtstabellen wetenschap in primaire documenten  

Tabellen 3.2 en 3.3 vatten de resultaten uit de analyse van de primaire bronnen 
samen. In de bekeken documenten komen literatuurlijsten weinig voor. Auteurs 
worden vaak niet genoemd dus hun wetenschappelijke achtergrond is moeilijk te 
beoordelen. Achtergrondrapporten en onderbouwend onderzoek komen wel voor, 
en vrijwel steeds wordt nieuw onderzoek gepland. Het beeld is sterk wisselend per 
document, afhankelijk van de sector (voor natuur- en waterbeleid meer wetenschap) 
en de mate van conflict (Commissie Meijer). 
 
Tabel 3.2: Samenvattend overzicht van wetenschapsgebruik in 7 beleidsdocumenten. 

 1. PKB 2. 
Natura 
2000 

3. 
KRW 

4. 
Nbwet 

5. 
B&O 

6. 
Meijer 

7. 
Heldoorn 

Trend 

literatuurlijst?  Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee 5 nee 
naar literatuur 
verwezen?  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 ja 

achtergrond-
rapport? 

Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee 4 ja 

onderzoek 
gedaan?  

Ja  Nee Ja Ja Nee Ja Ja (?) 5 ja 

specialisten 
geschreven?  

Nee (?) Ja Nee (?) Ja Nee Ja Nee 4 nee 

mening 
geinterviewden? 

Groten-
deels 

Ja Deels Deels Nee Deels ? 4 ja  

monitoring? Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja 5 ja 
evaluaties of 
assessments? 

Nee 
(later) 

Ja Nee Nee Nee (?) Ja Nee 5 nee 

andere 
redenen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 6 ja 

onderzoek 
gepland? 

Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 6 ja 

 
Tabel 3.3: Conclusies over wetenschapsgebruik in beleidsdocumenten 

Vraag hoofdstuk 3 Resultaat Conclusie 
1. Is er een literatuurlijst? Wat staat erin? 5 nee Literatuurlijsten zijn niet gebruikelijk, en als 

ze voorkomen zijn ze ingekort 
2. Wordt er op een andere manier naar 
literatuur verwezen? In voetnoten of 
gewoon in de tekst zelf? 

7 ja Veel verwijzingen in de tekst, maar het gros 
gaat over andere beleidsdocumenten en niet 
over wetenschappelijke rapporten of 
artikelen. 

3. Is er een wetenschappelijk 
achtergrondrapport of zijn er meerdere 
achtergronddocumenten? 

4 ja Onderbouwende rapporten komen redelijk 
vaak voor, maar gebeurt niet altijd. 

4. Is er speciaal voor dit document 5 ja Er wordt redelijk vaak onderzoek uitgezet 
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onderzoek gedaan? Gaat het daarbij om 
samenvatten van bestaand onderzoek of 
om nieuw onderzoek? 

ter onderbouwing van beleid. Meestal 
bestaand onderzoek op een rij zetten. 

5. Is het document door 
wetenschappelijke specialisten 
geschreven? Welke? 

4 nee Meestal niet door wetenschappelijke 
specialisten maar door beleidsmensen 
geschreven 

6. Is het document naar de mening van 
de eerder geinterviewden 
wetenschappelijk onderbouwd? 

4 ja deels Zelfs bij zwaar onderbouwde documenten 
zijn nog aspecten aan te wijzen die niet of 
onvoldoende zijn onderbouwd. 

7. Wordt er gebruik gemaakt van 
structurele monitoring ten behoeve van 
dit beleid? 

5 ja Vaak wel monitoring. 

8. Wordt er gebruik gemaakt van 
evaluaties of assessments? 

5 nee Meestal geen evaluaties of assessments 

9. Zijn er andere redenen om aan te 
nemen dat het document op 
wetenschappelijke informatie berust? 

6 ja Veel beleid kan niet zonder wetenschap 
bestaan, maar dat wordt in de 
beleidsdocumenten vaak niet expliciet 
aangegeven.  

10. Wordt er nieuw onderzoek gepland 
in het document? 

6 ja Vrijwel steeds wordt nieuw onderzoek 
gepland. 

 
 

3.5 Conclusies van analyse van primaire documenten  

De analytische vragen die in dit hoofdstuk werden gesteld weerspiegelen vooral 
wetenschappelijke normen: bronvermeldingen, systematisch onderzoek. Voor 
beleidsdocumenten blijken heel andere normen van toepassing te zijn. Uit de analyse 
komen drie soorten van verantwoording naar voren die in beleidsdocumenten 
worden gebruikt: 
 
‐ wettigheid: verwijzingen naar eerdere beleidsdocumenten, wetten, richtlijnen 

waaruit het onderhavige document een logisch, gelegitimeerd en/of verplicht 
voortvloeisel is; 

‐ draagvlak: verwijzingen naar consultatierondes met andere overheden, 
belanghebbende organisaties en burgers om aan te tonen dat er hoor en 
wederhoor is toegepast en/of dat er brede steun bestaat voor het beleid of 
besluit. 

‐ wetenschap: verwijzingen naar onderzoek, monitoring en/of een expert judgement 
proces om aan te tonen dat van de best beschikbare kennis gebruik is gemaakt bij 
het formuleren van het beleid of besluit. 

 
De mate waarin deze drie vormen van verantwoording worden gebruikt verschilt 
sterk per document. Er is slechts een beperkt aantal documenten bekeken, dus over 
het hoe en waarom daarvan kunnen we alleen wat hypotheses bedenken. Ten eerste 
zijn de documenten van uiteenlopende origine: een juridisch besluit, een strategische 
nota, een adviesrapport. De verschillende aard van deze documenten kan leiden tot 
verschillen in het omgaan met verantwoording. In een rapport van een 
adviescommissie ligt een wetenschappelijke referentie meer voor de hand dan in een 
wetstekst.  



Alterra-2009-09 je hebt nooit genoeg kennis rapport kennisbehoefte Wadden 
18juni09.doc  65 

 
Een tweede reden zou een leereffect in de tijd kunnen zijn. Vanouds is de 
verantwoording van de wettigheid, het verankerd zijn in eerder beleid, een 
belangrijke vorm van verantwoording. In de loop van de tijd is verantwoording 
afleggen over het draagvlak belangrijker geworden. Wetenschappelijke 
verantwoording is minder gebruikelijk; alleen wanneer een conflict hoog oploopt 
voelt men zich daar meer toe geroepen.  
 
Er lijkt geen systematische aanpak te bestaan voor het onderbouwen van beleid met 
wetenschap. De eis van een passende beoordeling in de Natuurbeschermingswet leidt 
wel tot het meer structureel betrekken van wetenschap, maar ook in dat geval is nog 
geen vaste aanpak ontwikkeld. 
 
Wat verder opvalt is dat vooral natuurwetenschappelijke kennis wordt gebruikt om 
beleid te verantwoorden (en dan vooral ecologische kennis). Economische en 
culturele argumenten blijven in de draagvlak-sfeer hangen. Ook daar is onderzoek 
mogelijk dat de argumenten van verschillende partijen al of niet kan onderbouwen. 
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4 Literatuur over wetenschap in het Waddengebied  

4.1 Inleiding 

De vragen die de Waddenacademie heeft gesteld over de interacties tussen 
wetenschap en beleid worden deels al in bestaande literatuur behandeld. Naast eigen 
interviews en analyse van beleidsdocumenten (primaire literatuur), waarvan elders in 
dit rapport verslag wordt gedaan, beschrijven we daarom in dit hoofdstuk welke 
secundaire literatuur er bestaat en wat daar de bevindingen zijn wat betreft het 
Waddengebied. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt de secundaire literatuur 
samengevat. In het conclusiehoofdstuk worden de bevindingen uit hoofdstuk 4 
vergeleken met de andere hoofdstukken. 
 
In de loop van de twintigste eeuw voltrok zich een omwenteling in het denken over 
de Waddenzee. Waar eerst de economische en waterstaatkundige belangen 
overheersten, kwamen mede door de oprichting van de Waddenvereniging in 1965 
de ecologische belangen van het Waddengebied in het middelpunt van de 
belangstelling te staan (Verbeeten, 1999). Wetenschap speelde een belangrijke rol in 
deze ingrijpende beleidsverandering, niet alleen omdat de wetenschap de argumenten 
verschafte waarom de Waddenzee als natuurgebied beschermd moest worden; ook 
de directe belangen van de wetenschap in het gebied zelf droegen hiertoe bij. In 
advies van de commissie Mazure (1970), dat aan de basis van het huidige 
Waddenzeebeleid stond, wordt het als volgt geformuleerd: “Grote delen van het 
Waddenzeegebied kunnen beschouwd worden als buitenlaboratorium. Het gebied is tevens van grote 
betekenis voor de opleiding van studenten. Door eigen waarneming en onderzoek kan in het 
grensgebied tussen land en zee, in zout en zoet water, met enerzijds de rust van de Waddeneilanden 
en anderzijds de dynamiek van de Waddenzee, meer kennis worden verkregen omtrent de 
gecompliceerde samenhang in de oecosystemen.” (pagina 126-127). 
De commissie Mazure, ondersteund door werkgroepen en subwerkgroepen waarin 
tal van wetenschappers zitting hadden, adviseert de Regering af te zien van plannen 
om delen van de Waddenzee in te polderen en de bescherming van de ecologische en 
natuurwaarden van het gebied in het beleid centraal te stellen. Na uitgebreide 
discussies en consultaties besluit de Regering dit langs de weg van de ruimtelijke 
ordening vorm te geven. In 1980 wordt de eerste Planologische Kernbeslissing 
Waddenzee door het Parlement vastgesteld. Hierin staat het behoud, bescherming en 
waar nodig herstel van de Waddenzee als natuurgebied centraal. Menselijke 
activiteiten worden getoetst aan deze doelstelling en hiertegen afgewogen. Na een 
gedeeltelijke herziening in 1985 in verband met de verlening van de concessie 
Zuidwal, vindt in de periode 1992-1993 een algehele herziening plaats. De 
hoofddoelstelling wordt aangescherpt (“de duurzame bescherming en ontwikkeling 
van de Waddenzee als natuurgebied”), een afwegingskader opgenomen en een 
streefbeeld geformuleerd (Verbeeten, 1999). Pas in 2007 stelt het Parlement de derde 
Nota Waddenzee vast. Hoogoplopende maatschappelijke conflicten over de 
voorgenomen gaswinning en de schelpdiervisserij in de Waddenzee vertraagden de 
actualisatie van het Waddenzeebeleid (Revier 2004). Het advies van de commissie 
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Meijer uit 2004 gaf uiteindelijk de doorslag, zodat in 2007 het Parlement de derde en 
waarschijnlijk laatste1 PKB-Waddenzee vaststelt.  
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van wetenschappelijke literatuur de positie en de rol 
van de wetenschap bij de belangrijkste beleidsontwikkelingen rond de Waddenzee 
geanalyseerd. Naast de literatuur die ter beschikking is gesteld door de verschillende 
respondenten binnen dit project, is gebruik gemaakt van literatuur die m.b.v. 
verschillende databases ( o.a. ScienceDirect) gevonden werd. Om het beeld compleet 
te maken is soms teruggevallen op ‘grijze literatuur’.   
 
 

4.2 Wat is de positie van wetenschap in  het Waddengebied?  

De Nederlandse natuurwetenschap heeft een lange traditie in het Waddenzeegebied 
(Werner 2007). De meeste wetenschappers werken bij universiteiten en 
onderzoeksinstellingen als het NIOZ. Al in 1965 verenigt een aantal wetenschappers, 
die zorgen hebben over het voortbestaan van de Waddenzee, zich in de Waddenzee 
Werkgroep. Deze werkgroep ontwikkelt zich tot een internationale groep waarin 
meer dan 100 wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken actief zijn 
(Wolff 1997).  
 
Later worden ook wetenschappers verbonden aan instituten voor toegepast 
onderzoek (zoals het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer en TNO)  bij de 
Waddenzee betrokken. In 1975 opent het RIN, het huidige Alterra, een laboratorium 
voor estuarien onderzoek op Texel (Wolff, 1997). Ook komen in het Waddengebied 
gespecialiseerde wetenschappers in dienst bij departementen die een 
verantwoordelijkheid hebben bij het tot stand komen en de uitvoering van het 
Waddenzeebeleid, zoals het ministerie van LNV en het ministerie van V&W (van der 
Windt 1992). 
  
In 1975 organiseert de internationale Waddenzee Werkgroep voor de eerste maal een 
internationaal wetenschappelijk Waddenzee symposium. Hoewel in eerste instantie 
niet zo bedoeld, is dit de eerste in een serie symposia die in relatie met de trilaterale 
regeringsconferenties over de bescherming van de Waddenzee worden 
georganiseerd. Tijdens de symposia worden de resultaten van Waddenzeeonderzoek 
uitgewisseld, de belangrijkste problemen besproken en aanbevelingen geformuleerd 
voor het internationale overleg tussen de regeringen van Nederland, Duitsland en 
Denemarken. De Waddenzee Werkgroep publiceert talloze rapporten die uitmonden 
in een uitputtende beschrijving van de ecologie van de Waddenzee (Wolff 1983: 
Ecology of the Wadden Sea). 
 
De symposia van de Waddenzee Werkgroep hebben vanaf 1983 een formele rol in 
het internationale beleidsproces rond de Waddenzee (Van der Windt 1992, Wolff 
1997) en gaan vooraf aan de regeringsconferenties. Gebaseerd op de aanbevelingen 
van de symposia is o.a. een trilateraal monitoringsprogramma tot stand gekomen. 
                                                           
1 Door wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaat het instrument Planologische 
Kernbeslissing niet langer.  
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Het zwaartepunt van de symposia is wel verschoven. Stond in de eerste jaren vooral 
de uitwisseling van zuiver wetenschappelijke onderzoeksresultaten centraal, nu 
komen ook regelmatig beheersvraagstukken aan de orde en wordt het effect van 
menselijk handelen beoordeeld (van der Windt 1992, Wolff 1997). 
 
Vanaf 1990 werkt, gecoördineerd door het internationale Waddenzeesecretariaat, een 
groep wetenschappers aan een periodieke rapportage over de kwaliteit van de 
internationale Waddenzee. Dit Quality Status Report Wadden Sea is in 1991, 1993, 
1999 en 2004 gepubliceerd. Naast een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen 
wordt in het rapport aan de hand van in het trilaterale Managementplan opgestelde 
ecosysteemdoelen het internationale Waddenzeebeleid geëvalueerd. Dit assessment 
wordt aan de trilaterale regeringsconferentie aangeboden (www.waddensea-
secretariat.org/TMAP/reports).   
 
Internationaal heeft de groep Waddenwetenschappers, via de internationale 
Waddenzee symposia en de werkgroepen die rond bepaalde onderwerpen 
(bijvoorbeeld monitoring) worden georganiseerd, een formele status verworven. 
Binnen de Nederlandse beleidsontwikkeling rond de Waddenzee is dat minder het 
geval. Waar het rapport van de Commissie Mazure nog uitgebreid refereert aan 
wetenschappelijk onderzoek, ontbreekt dit in de eerste PKB Waddenzee (VROM, 
1980). Aan de herziening van de PKB in 1992-1993 ligt alleen een bestuurlijke 
evaluatie ten grondslag. Wel wordt in deze PKB een streefbeeld voor de Waddenzee 
geïntroduceerd (VROM 1993), waar een ferme wetenschappelijke discussie aan 
vooraf gaat (zie volgende paragraaf). De derde Nota Waddenzee moet voldoen aan 
de inmiddels vastgestelde wettelijke vereisten die voortvloeien uit verschillende 
Europese natuurbeschermingsrichtlijnen. In de strategische milieubeoordeling en de 
passende beoordeling van de derde Nota Waddenzee wordt breed gerefereerd aan 
beschikbare wetenschappelijke literatuur (VROM 2007). 
 
Binnen de gecompliceerde bestuurlijke structuur rond het Nederlandse 
Waddenzeebeleid is jarenlang nauwelijks een formele positie toegekend aan de 
wetenschap. De wetenschap krijgt alleen een plek binnen de institutionalisering van 
het maatschappelijk veld, namelijk binnen de Waddenadviesraad (Verbeeten 1999). 
In eerste instantie is de Waddenadviesraad in het leven geroepen om een stem te 
geven aan de maatschappij. Behalve vertegenwoordigers van de belangrijkste 
maatschappelijke belangen (natuurbehoud, toerisme en recreatie, bedrijfsleven) 
worden ook deskundigen, veelal wetenschappers, in de raad benoemd. Naast 
natuurwetenschappers nemen in de loop der tijd ook deskundigen op het gebied van 
het openbaar bestuur, de regionale economie en toerisme en recreatie zitting in de 
raad. In 1997 heeft er een algehele herziening van het adviesstelsel plaatsgevonden 
die er onder andere toe heeft geleid dat alle adviesraden "onafhankelijk" (dus zonder 
belangenvertegenwoordiging) werden. De Waddenadviesraad is toen als tijdelijke 
adviesraad blijven bestaan. In 2002 is besloten van de Raad een vaste raad te maken. 
Op dat moment is ook de naam veranderd in Raad voor de Wadden. De Raad voor 
de Wadden is een onafhankelijk adviescollege dat op basis van deskundigheid Rijk, 
provincies en gemeenten gevraagd en ongevraagd adviseert (Raad voor de Wadden 
2003). 
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Gezien de verschuiving in het functioneren van de adviesraad, van spreekbuis van de 
samenleving naar advisering op basis van deskundigheid, is het niet vreemd dat de 
Waddenadviesraad en later de Raad voor de Wadden een aantal malen adviseren over 
het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddenzeebeleid. Op 
verzoek van de minister van VROM buigt de WAR zich in 2002 over de 
mogelijkheid een Waddenpanel van wetenschappers op te zetten. De raad adviseert 
allereerst de interdepartementale samenhang van het beleidsondersteunend 
onderzoek beter te regelen voordat een dergelijke structuur in het leven wordt 
geroepen (Waddenadviesraad 2002). In 2003 analyseert de WAR de beschikbare 
ecologische kennis, gerelateerd aan de verschillende gebruiksfuncties. Op grond van 
deze inventarisatie komt de Raad tot de slotsom dat nog veel winst is te behalen met 
het beter ontsluiten van bestaande kennis. Zij adviseert integrale gebiedsgerichte 
en/of thematische onderzoeksprogramma’s op te zetten en het fundamentele 
onderzoek beter, bij bestaande organisaties, te verankeren (Waddenadviesraad 2003). 
In het advies over Landschapsgrenzen, monitoring, kennisaudit en Waddenacademie 
adviseert de Raad voor de Wadden een wetenschappelijke denktank in het leven te 
roepen die zorg draagt voor de transfer van politieke en maatschappelijk 
vraagstukken in relevante onderzoekthema’s en vice versa (Raad voor de Wadden 
2004). In het uiteindelijke advies over de op te richten Waddenacademie stelt de 
Raad voor de Wadden dat onvoldoende kennis voorhanden is over de samenhang 
tussen de betekenis van de Waddenzee als natuurgebied, de belevingswaarde en de 
sociaal-economische positie van de bewoners. Volgens de Raad moet een 
Waddenacademie onderzoekthema’s formuleren, de kennishuishouding binnen 
bestaande organisaties en structuren versterken en de afstemming en samenhang 
tussen bestaande monitoringsprogramma’s verbeteren (Raad voor de Wadden 2005). 
 
Op grond van bovenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

• Rond de Waddenzee bestaat een wijdvertakt kennisnetwerk. Het zwaartepunt 
van dit netwerk ligt bij het natuurwetenschappelijk onderzoek.  

• De wetenschap heeft een formele positie, via de internationale symposia en 
de periodieke Quality Status Reports, bij het ontwikkelen van het 
internationale Waddenzeebeleid. 

• Veel minder expliciet is de positie van de wetenschap bij de ontwikkeling van 
het Nederlandse Waddenzeebeleid. Hierdoor wordt kennis soms wel, en 
soms ook niet in het beleid gebruikt.  

 
 

4.3 Welke rol speelde wetenschap in het Waddenzeebeleid?  

Eind jaren negentig wordt het Waddenzeebeleid gekenmerkt door een aantal 
hoogoplopende belangenconflicten. Het al dan niet toestaan van gaswinning in het 
Waddengebied en de effecten van de mossel- en kokkelvisserij op het 
Waddenecosysteem houden de gemoederen zodanig bezig dat de herziening van de 
PKB-Waddenzee uit 1993 telkenmale wordt uitgesteld (Revier 2004). Om de impasse 
te doorbreken benoemt het Kabinet Balkenende II in 2003 de Adviesgroep 
Waddenzeebeleid (ook bekend als de Commissie Meijer). In 2004 adviseert deze 
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commissie te investeren in natuurherstel en duurzame ontwikkeling en de 
schelpdiervisserij binnen natuurgrenzen te brengen. Tevens is de commissie van 
mening dat er geen ecologische gronden zijn voor het afzien van gaswinning als deze 
winning plaats vindt binnen strikte natuurgrenzen (Meijer et al, 2004). Het Kabinet 
besluit n.a.v. dit advies een Waddenfonds in het leven te roepen, de mechanische 
kokkelvisserij te verbieden en vergunning te verlenen voor de winning van het 
Waddengas. Een en ander krijgt zijn beslag in de derde Nota Waddenzee, die in 2007 
door het Parlement is vastgesteld (VROM 2007). Verschillende auteurs hebben de rol 
van de wetenschap bij deze beleidsontwikkelingen geanalyseerd. Hieronder volgt een 
samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 
 
In opdracht van de Adviesgroep Waddenzeebeleid stellen Toonen en Staatsen (2004) 
een essay samen over Goed Bestuur voor de Wadden. Zij stellen dat een goed 
bestuur van de Wadden per definitie een kwestie is van omgaan met 
belangentegenstellingen. In hun visie dient de wetenschap de stand van zaken en 
verwachte ontwikkelingen voor iedereen inzichtelijk te maken, waarbij de wetenschap 
geen onderdeel mag worden van een belangenstrijd. In zijn afscheidscollege gaat 
professor van Andel (2004) in op de relatie tussen wetenschap en politiek, o.a. naar 
aanleiding van de betrokkenheid van wetenschappers bij het schelpdiervisserijbeleid. 
Hij concludeert dat wetenschappers vaak werken in een maatschappelijke context, 
waarbij het kan voorkomen, zoals in zijn visie het geval was met het onderzoek naar 
de effecten van de schelpdiervisserij, dat de wetenschap wordt gepolitiseerd. De 
wetenschap mag zich dan niet terugtrekken in de ivoren toren van de autonome 
wetenschap, maar moet volgens van Andel functioneren als een actief open forum 
voor wetenschappelijke discussies en argumentatie. Swart en van Andel (2008) 
analyseren de rol van de wetenschap in de controverse over de kokkelvisserij en 
concluderen dat de verschillende belangen elk met wetenschappelijke argumenten 
worden gestaafd. Zij stellen dat onderzoek ten dienste van het natuurbeheer 
plaatsvindt in een complexe maatschappelijke omgeving. Dit brengt een specifieke 
verantwoordelijkheid voor de wetenschapper met zich mee. Het erkennen van het 
feit dat wetenschappelijk onderzoek het onderwerp van een maatschappelijk debat 
kan zijn, open publiekscommunicatie en een open wetenschappelijk debat zijn daarbij 
essentieel. Verschillende rollen kunnen derhalve worden toebedeeld aan de 
wetenschapper in de Waddenwereld: die van de objectieve waarnemer die de stand 
van zaken inzichtelijk maakt, maar ook die van de bij de beleidsontwikkeling 
betrokkene, die met zijn wetenschappelijke kennis het beleidsproces tracht te 
beïnvloeden en naar hartenlust deelneemt aan het maatschappelijke debat.  
 
Een nadere analyse is dus wenselijk. Deze wordt gegeven door Turnhout (2003), 
Turnhout et al. (2007) en Turnhout et al. (2008). Hierin wordt de rol van de 
wetenschap geanalyseerd bij het tot stand komen van ecologische indicatoren binnen 
het internationale Waddenbeleid en de controverses over de gaswinning en de 
kokkelvisserij. Van Woerkom (2004), Hanssen et al (2007) en Hanssen et al (2009) 
analyseren de rol van de wetenschap bij de tweede fase van de evaluatie van de 
structuurnota Zee- en kustonderzoek. De uitkomsten van dit EVA II-onderzoek 
waren mede de aanleiding om de mechanische kokkelvisserij te verbieden. Runhaar 
(2008), ten slotte, brengt de rol van de wetenschap in de beleidsontwikkeling rond de 
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gaswinning en de schelpdiervisserij in verband met in de samenleving dominante 
“vertogen” of “discourses”.  
 
Begin jaren negentig vindt in Nederland en op trilateraal niveau een discussie plaats 
over het invoeren van ecologische indicatoren in het Waddenzeebeleid. Dit vloeit o.a. 
voort uit de derde Nota Waterhuishouding en het Noordzee- en Waddenzeeactieplan 
(Turnhout 2003). Wetenschappers uit de kringen van Rijkswaterstaat stellen voor 
kwantitatieve doelen (aantallen organismen en concentraties stoffen) te benoemen. 
Deze voorstellen staan bloot aan kritiek. Andere wetenschappers zijn een 
voorstander van het centraal stellen van de a-biotische processen in de Waddenzee. 
Uiteindelijk komt het op trilateraal niveau tot een vergelijk. Wetenschappers uit de 
drie Waddenlanden, samen met ambtelijke vertegewoordigers formuleren enigszins 
vage ecologische doelstellingen voor het internationale Waddenzeebeleid, die veel 
open einden kennen. Binnen de Nederlandse beleidsontwikkeling rond de 
Waddenzee verstomt de discussie over de ecologische indicatoren. Alleen het 
streefbeeld dat opgenomen wordt in de herziene PKB-Waddenzee van 1993 refereert 
hier nog aan (VROM 1993). 
 
Volgens Turnhout et al. (2007) leunt het formuleren van ecologische indicatoren 
zwaar op ecologische kennis, maar worden ze opgesteld in het onduidelijke gebied 
tussen wetenschap en beleid. Daar vinden tal van interacties plaats tussen 
wetenschappers, wetenschappelijk onderlegde beleidsambtenaren, 
vertegenwoordigers van stakeholders etc.. Het resultaat is onduidelijke 
besluitvorming met open einden. In hun analyse van het grensgebied tussen 
wetenschap en beleid in het Waddengebied onderscheiden Turnhout et al. 
(2007&2009) vier soorten beleidsproblemen die zij typeren aan de hand van de 
kenmerken van het beleidsprobleem en de rol van de wetenschap.  
1. In een goed gestructureerd probleem is er beleidsmatig overeenstemming over de 

te bereiken doelen. De wetenschap kent een grote mate van zekerheid en lost 
problemen op. 

2. Bij  ongestructureerde problemen bestaat grote wetenschappelijke onzekerheid. 
De wetenschap signaleert problemen en produceert ideeën. In het beleidsproces 
worden verschillende standpunten geïntegreerd, de beleidsontwikkeling is 
interactief. 

3. Bij slecht gestructureerde beleidsproblemen bestaat geen overeenstemming over 
de te bereiken doelen. Beleidsmakers proberen compromissen te sluiten en 
mogelijke conflicten te voorkomen. In dergelijke gevallen fungeert de 
wetenschap als mediator en accommodeert onderliggende verschillen van inzicht.  

4. Bij matig gestructureerde problemen bestaat een zekere consensus over de te 
bereiken doelen. Maar deze zijn vaag en onenigheid bestaat over hoe deze doelen 
te bereiken. Bij dit soort beleidsproblemen bestaat het beleidsproces vaak uit 
onderhandelen met de verschillende stakeholders en functioneert de wetenschap 
als pleitbezorger voor één of andere oplossingsrichting. 

Volgens Turnhout et al. (2008) laat de geschiedenis van het ontstaan van de 
ecologische doelen en de controverses over de schelpdiervisserij en de gaswinning 
zien hoe de rol van de Waddenwetenschap verschoof van mediator of 
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accommodeerder bij het vaststellen van de ecologische doelen naar die van 
pleitbezorger bij de discussies over gaswinning en de schelpdiervisserij. 
 
Enigszins in andere bewoordingen komen van Woerkom (2004), Hanssen et al. 
(2007) en Hanssen et al. (2009) tot dezelfde analyse. Mede op verzoek van het 
ministerie van LNV evalueerden zij het EVA II-proces dat uitmondde in een nieuw 
schelpdiervisserijebeleid en een uiteindelijk verbod op de mechanische kokkelvisserij. 
Ook zij onderscheiden 4 typen beleidsproblemen, waarbij die op het gebied van 
natuur en milieu vaak gekarakteriseerd worden door het ontbreken van 
maatschappelijke consensus en een grote mate van wetenschappelijke onzekerheid. 
Om deze problemen op te lossen onderscheiden zij twee rollen van de wetenschap. 
De wetenschap als ‘vredestichter’ probeert op verzoek van beleidsmakers 
belangentegenstellingen te overbruggen. Dit was het geval tijdens het EVA II-proces. 
Dit mislukte aangezien meer tijd en meer onderzoeksinspanning nodig was dan 
binnen het beleidsproces rond de schelpdiervisserij mogelijk was. Uiteindelijk 
resulteerde dit in de rol van wetenschappers als pleitbezorgers van één van de in dit 
proces overheersende meningen (van Woerkom 2004). Daarom pleiten Hanssen et 
al. (2009) voor een andere rol van de wetenschap. De wetenschap zal in complexe 
beleidsprocessen, waar nog een grote mate van onzekerheid is, een faciliterende rol 
moeten spelen. De wetenschap kan helpen bij het overbruggen van 
belangentegenstellingen door verschillende visies, scenario’s en alternatieven 
wetenschappelijk te toetsen. Maar uiteindelijk moeten de stakeholders zelf, in overleg 
met het beleid, gezamenlijke ambities en oplossingsrichtingen formuleren, in het 
besef dat het onrealistisch is om te verwachten dat de wetenschap een 
maatschappelijk conflict kan oplossen.  
 
Ook Runhaar (2008) analyseert de beleidsontwikkelingen rond de gaswinning en 
schelpdiervisserij in de Waddenzee. Hij brengt het gebruik van wetenschappelijke 
kennis binnen het beleidsproces in verband met het voorkomen van 
maatschappelijke discoursen of vertogen2. Eind jaren negentig zou volgens deze 
analyse het discours ‘handen af van de Waddenzee’ het beleidsproces hebben 
overheerst. De mate waarin ecologische kennis, in dit geval kennis omtrent de 
effecten van gaswinning, werd gebruikt in het beleidsproces was afhankelijk van dit 
discours. Pas nadat door het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid het 
discours “menselijke activiteiten binnen natuurgrenzen” de overhand had gekregen 
kon deze ecologische kennis binnen het beleidsproces ten volle benut worden.  
 
In 2007 en 2008 hebben zich een tweetal belangrijke beleidsontwikkelingen in de 
Waddenzee voorgedaan. Na vaststelling van de derde Nota Waddenzee is onder 
strikte voorwaarden vergunning verleend voor de winning van Waddengas. Deze 
winning is omgeven door een uitgebreid monitoringsprogramma, waarbij de 
betrokken stakeholders zijn overeen gekomen de gaswinning te stoppen, zodra de 

                                                           
2 Met vertoog of discours geeft men het verhaal aan van een bepaalde groep op een bepaald niveau 
(politiek, wetenschap, maatschappelijke organisatie), waarmee de betreffende groep 
de werkelijkheid structureert en daarmee (impliciet) vastlegt wat zij voor moraliteit en waarheid houdt. 
Het begrip wordt vaak in verband gebracht met de Franse filosoof Michel Foucault en de Duitse 
filosoof Jürgen Habermas. 
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bodemdaling tengevolge van de gaswinning negatieve effecten veroorzaakt (Revier 
2007). Daarnaast hebben de natuurorganisaties, de mosselsector en het ministerie van 
LNV een convenant afgesloten waarin is afgesproken alternatieven te ontwikkelen 
voor de bodemberoerende mosselzaadvisserij en een natuurherstelplan te 
ontwikkelen (Revier 2008). Beide ontwikkelingen passen in het door Runhaar (2008) 
omschreven overheersende discours “menselijke activiteiten binnen natuurlijke 
grenzen”. Bovendien kan de stelling geponeerd worden dat in beide gevallen de 
wetenschap een faciliterende rol heeft gespeeld. In het geval van de gaswinning door 
het formuleren van natuurgrenzen en het opstellen van monitoringsprogramma’s. Bij 
het convenant over de mosselvisserij zal de wetenschap een bijdrage gaan leveren aan 
het opstellen van het natuurherstelplan en het ontwikkelen van alternatieven voor de 
mosselzaadvisserij. In het licht van bovenstaande bevindingen uit de literatuur 
aangaande de relatie tussen wetenschap en beleid in het Waddengebied is het zinvol 
deze ontwikkelingen te blijven volgen.    
 
 

4.4 Conclusies op grond van literatuur over wetenschap in de 
Wadden 

Uit de geraadpleegde literatuur waarin de relatie tussen wetenschap en 
beleidsprocessen in het Waddengebied worden beschreven blijkt dat het model van 
rationele besluitvorming waarin beleidsbesluiten worden gebaseerd op objectieve 
wetenschappelijke kennis en wetenschappelijke kennis wordt gebruikt voor de 
uitvoering van deze besluiten niet geldig is voor de besluitvorming binnen het 
Waddenbeleid. Dit is in overeenstemming met de analyse van de Jong (2006) over 
het gebruik van ecologie in het internationale mariene eutrofiëringbeleid. 
 
Tussen wetenschap en beleid in het Waddengebied bestaat een overlappend 
grensgebied met complexe relaties tussen wetenschappers, overheden en 
vertegenwoordigers van stakeholders. 
 
De rol van de wetenschap in deze complexe omgeving is afhankelijk van de mate van 
ongestructureerdheid van het beleidsprobleem en de wetenschappelijke onzekerheid. 
 
In complexe ongestructureerde beleidsproblemen, waar geen consensus bestaat 
tussen de verschillende stakeholders over de te bereiken doelen, is een faciliterende 
rol van de wetenschap het meest effectief. Deze rol houdt in dat wetenschappers op 
basis van vooraf bepaalde richtlijnen verschillende alternatieven beoordelen en 
scenario’s wetenschappelijk toetsen. 
 
Uit een eerste analyse van de vergunningverlening voor de gaswinning en het 
akkoord over verduurzaming van de mosselvisserij blijkt dat een dergelijke rol zijn 
vruchten af kan werpen.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Beleidscontext waarin onderzoek plaatsvindt  

Gezien vanuit de beleidsmakers, bedrijven en belangengroepringen ziet de 
problematiek in het Waddengebied er in het kort als volgt uit. Het gebied herbergt 
bijzondere natuurwaarden, en daarnaast vinden economische activiteiten in het 
gebied plaats zoals visserij, gaswinning en recreatie. Er is een gebrek aan 
economische groeimogelijkheden in de landbouwsector, waardoor in het kustgebied 
veel dorpen ontvolken. Het gebied is als belangrijk natuurgebied bestempeld in het 
beleid, en volgens de laatste beleidsdocumenten (met name de PKB Derde nota 
Waddenzee) moet het natuurbelang nu prevaleren. Dat leidt tot botsingen met de 
economische actoren, waarbij de wetenschap op verschillende manieren te hulp 
wordt geroepen.  
 
Over belangstelling vanuit het beleid uit alle bestuurslagen, van EU tot lokaal, heeft 
de regio niet te klagen. Er wordt wel beweerd dat de Waddenzee kan worden 
gedempt met alles wat erover is geschreven. Naast deze ‘bestuurlijke drukte’ is er een 
groot aantal economische partijen actief. De lange lijst van economisch 
belanghebbenden maakt duidelijk waarom er zoveel strijd is met het natuurbelang: er 
zijn heel veel partijen die hun brood moeten verdienen in het Waddengebied. Verder 
zijn er diverse belangenverenigingen die (deel-)belangen van het Waddengebied 
willen veiligstellen, met als meest bekende partij de Waddenvereniging. Het aantal 
recreanten in het gebied neemt toe. Tenslotte bestaat er een flink aantal 
overleggremia die diverse groepen van actoren met elkaar in verbinding stellen. 
 
Uit de interviews werd duidelijk dat er de afgelopen jaren veel moeite is gedaan om 
iedereen bij het beleid voor de Wadden te betrekken. Sommigen klagen dat ze wel 
worden gehoord, maar uiteindelijk niets in te brengen hebben. Als er zoveel partijen 
zijn, is het op zich logisch dat voor iedere afzonderlijke partij relatief weinig invloed 
merkbaar is. Sommigen vinden dat er teveel wordt gepraat en dat er knopen moeten 
worden doorgehakt. Het is begrijpelijk dat mensen in zo’n complex proces het 
geduld verliezen. Of en wanneer er knopen worden doorgehakt is echter 
onvoorspelbaar: het is wachten op een window of opportunity die iedereen op één lijn 
brengt of op een partij met voldoende macht om besluiten te kunnen forceren. 
 
De respondenten hebben een redelijk vertrouwen in de toekomst van het 
Waddengebied. Dat vertrouwen is mede veroorzaakt door de verbeterde dialoog. Dit 
vertrouwen biedt kansen voor samenwerking. Als men het eens kan worden over de 
doelen van het gebied (natuur, duurzaamheid) biedt dit ook een gunstiger klimaat 
voor wetenschappers om met kennis aan het proces bij te dragen. De 
wetenschappelijke resultaten zullen met minder wantrouwen worden ontvangen. 
Wetenschappers moeten voorzichtig manoeuvreren omdat het vertrouwen nog 
fragiel is.  
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De literatuur bevestigt dat het hier om een complex probleem gaat (hoofdstuk 4). De 
rol van de wetenschap in deze complexe omgeving is afhankelijk van de mate van 
ongestructureerdheid van het beleidsprobleem en de wetenschappelijke onzekerheid. 
In complexe, ongestructureerde beleidsproblemen, waar geen consensus bestaat 
tussen de verschillende stakeholders over de te bereiken doelen, is een faciliterende 
rol van de wetenschap het meest effectief. Deze rol houdt in dat wetenschappers op 
basis van vooraf bepaalde richtlijnen verschillende alternatieven beoordelen en 
scenario’s wetenschappelijk toetsen. Uit een eerste analyse van de 
vergunningverlening voor de gaswinning en het akkoord over verduurzaming van de 
mosselvisserij blijkt dat een dergelijke rol zijn vruchten af kan werpen. 
 
 
5.2 Inhoudelijke thema’s en kennisvragen in het Waddengebied 

Het is interessant om te zien welke thema’s de respondenten uit het gebied 
bezighouden. Hieronder worden de tabellen 2.4, 2.5 en 2.8 tot één overzicht 
samengevoegd (tabel 5.1). De indeling is niet gemaakt op basis van belangen, maar 
op basis van onderwerpen. Als iemand vanuit het natuurbelang een opmerking over 
de economie maakt, is dat dus onder het thema ‘economie’ geplaatst. Dit is gedaan 
om te laten zien welke verschillende visies er binnen elk thema bestaan. 
 
De meeste discussie wordt opgeroepen op de gebieden bestuur, natuur en economie. 
Uit de tabel komt naar voren dat op deze gebieden geen overeenstemming is of het 
nu goed gaat of niet met het Waddengebied: 
‐ Bestuur: sommigen beoordelen de bestuurlijke structuur en de samenwerking 

positief: er is veel dialoog; anderen vinden dat er een gebrek aan daadkracht is, 
het is ‘een Poolse landdag’. 

‐ Natuur: sommigen vinden dat de natuur nu voldoende beschermd is, anderen 
vinden dat het beleid en de wetgeving nog steeds niet voldoende waarborgen 
bieden; 

‐ Economie: sommigen vinden dat de economische activiteiten nog steeds teveel 
schade toebrengen aan de natuur, anderen vinden dat de economie zich positief 
ontwikkelt en dat de Natuurbeschermingswet de ontwikkelingen teveel 
belemmert. 

 
Visserij, scheepvaart en recreatie zijn economische deelgebieden waar dezelfde 
discussies over de balans natuur-economie worden weerspiegeld. Over de abiotiek, 
namelijk waterkwaliteit, geomorfologie en klimaatverandering, is veel minder 
discussie, daar is vooral veel onzekerheid.  
 
Op de gebieden waar conflicterende meningen zijn (natuur, bestuur en economie) 
zullen wetenschappers zich anders moeten opstellen dan in de gebieden waar 
overeenstemming is (geomorfologie, waterkwaliteit en klimaatverandering).  



76Waddenacademie-2009-09 je hebt nooit genoeg kennis rapport kennisbehoefte Wadden 18juni09.doc  

 
Tabel 5.1: Overzicht van inhoudelijke thematiek in het Waddengebied. 

Thema Slechte ontwikkeling Goede ontwikkeling 
Bestuur en 
samenwerking 

Er zijn veel partijen die posities claimen, 
overal wordt over onderhandeld, het is een 
Poolse landdag. 
Bestuursstructuur is niet slagvaardig. Er 
moet minder worden gepraat en meer 
worden gedaan. 
De samenwerking kan beter. Geen 
eenduidig beleid, er zijn veel overheden in 
spagaat. 
Er is overregulering. 
Meer aandacht nodig voor Wadden als 
deel van groter geheel: Noordzee, 
IJsselmeer, Duitsland en Denemarken. 
Sinds het RCW is er bijna geen capaciteit 
meer binnen provincies voor Wadden.  

Er is veel politieke aandacht voor de 
Wadden. RCW wordt versneld geevalueerd. 
Er is een Waddenregisseur benoemd. 
Er is dialoog, men wil samen nadenken. 
Partijen hebben elkaar gevonden in het 
RCW. Meerdere partijen in Huis voor de 
Wadden. Samenwerking met Raad voor de 
Wadden. B&O plan is bijna ondertekend. 
Men is zich bewust van de waarde van het 
gebied, iedereen wil duurzame Wadden. 
Waddenfonds gaat programmatisch werken. 
Aandacht voor wetenschap. 
Wadden Sea Plan kan zorgen voor 
harmonisatie tussen landen.  

Natuur 
(biotiek) 

Natuur gaat nog steeds niet voor. De 
natuur gaat achteruit, een neerwaartse 
spiraal? De natuur is in slechte conditie, 
heeft maar 50% van potentiële 
natuurwaarde. 
Het systeem is onbegrepen. 
Draagvlak voor Natuurbeschermingswet 
brokkelt af.  Natuurvisie is te behoudend, 
er is geen beeld van een nieuw systeem. 
Dynamisch duinbeheer is niet in 
natuurplannen opgenomen.  
Veel waarden zijn verloren gegaan door 
vastlegging van de kust.  
Sommige habitats staan er slecht voor: 
zeegras, knopbies, mosselbanken, 
schelpdieren. Sommige vogelsoorten staan 
er slecht voor bv. strandbroeders. 

Voortbestaan Wad staat niet meer ter 
discussie. 
Waddenzee is een robuust systeem.  
De zeehonden-populatie en 
sommige vogelsoorten staan er goed voor. 
Er is een stijgende lijn. 
Natuurbeheer-plannen zijn bijna af. 
Hoog beschermings-niveau voor natuur. 
 

Economie Toenemende menselijke druk op natuur, 
economisch belang staat nog steeds 
voorop. Conflict tussen natuur en 
economie, teveel economische activiteiten 
bedreigen het systeem en hebben effect op 
beleving: delfstoffen-winning, 
zoutwinning, Eemshaven, meer industrie, 
windmolens en militaire activiteiten.  
Economisch medegebruik is niet goed 
geregeld. Juridisch getouwtrek veroorzaakt 
onzekerheid bij economische actoren. 
Ook bestaande activiteiten zijn nu 
vergunningplichtig. 

Goede balans economie en natuur, er wordt 
kritisch gekeken naar economische 
activiteiten. Economische actoren willen ook 
duurzame ontwikkeling. 
Er is een stijgende lijn.  
Het Waddenfonds. 
 

Recreatie Sluipende aantasting van natuur door 
recreatie. 
Steeds meer waterrecreatie.  
Verandering in recreatiegedrag bedreigt 
leefgemeenschap op eilanden. 
Verhoging erfpacht zorgt voor minder 
verhuur en dat zorgt voor minder 

Het is mooi, rustig.  
Minder ongelukken scheepvaart.  
Er zijn gesprekken over verduurzaming. 
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voorzieningen op de eilanden. 
Effect van recreatie op natuur is nog 
ongrijpbaar. Snelvaren met bayliners 

Visserij Sluipende aantasting natuur door visserij. 
Overbevissing en bodemverstoring. 
Minder mosselzaad. 
Kennisgebrek over oorzaken van 
veranderingen (minder eutrofiering?).  

Visserijbeleid gaat goede kant op. 
Nog steeds aantrekkelijk productiegebied 
voor mosselvisserij.  
Akkoord natuur en mosselvissers. 
Waddenacademie kan draagkracht en 
invloed visserij onderzoeken. 

Bodem, 
sediment, 
morfologie 

Kennisgebrek over sedimentbalans en 
morfologische processen. 
Effecten zandsuppletie zijn onbekend. 
Effecten bodemdaling. 

 

Waterkwaliteit Mogelijke effecten van scheepvaart-
calamiteit (vaarroutes boven Waddenzee) 
en industriële calamiteit worden 
onderschat. 
Nog niet goed genoeg voor natuur. 
Onduidelijkheid over troebeling in 
Waddenzee.  
Zoute kwel langs de kust.  

Waterkwaliteit is beter, minder eutrofiëring. 
Draagvlak voor uitvoering KRW. 

Klimaat-
verandering 

Effect klimaatverandering wordt 
onderschat.  
Zeespiegel stijgt, heeft effect op 
spuicapaciteit. 
Effecten van warmere zee op mossels, 
Japanse oesters en vispopulatie. 

 

 
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de inhoudelijke kennisvragen (dit is een 
samenvoeging van paragrafen 2.6.1 en 2.6.3). Op sommige gebieden wordt al veel 
onderzoek gedaan: water, natuur. Veel van dit onderzoek gaat over de werking van 
het abiotische en biotische systeem en dit levert niet altijd bruikbare kennis op voor 
het beleid. Vooral onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen ontbreekt.  
 
Het werken aan integrale kennis en aan toekomstscenario’s vergt een grote 
inspanning van zowel wetenschappers als beleidsmakers omdat daarvoor over 
disciplinaire en sectorale grenzen heen samengewerkt moet worden.  
 
Daar tegenover staan kennisvragen die juist erg instrumenteel zijn, zoals die op het 
gebied van regionale economie, natuurherstelmaatregelen en waterbeheer. Dit zijn 
vragen waarbij het grotere geheel niet uit het oog verloren moet worden. Er zou in 
deze deelgebieden gezocht moeten worden naar methoden om kritisch te blijven 
reflecteren op de uitkomsten van dit instrumentele onderzoek.  
 
Op enkele gebieden is de behoefte aan nieuwe kennis groot: sociaal-economische, 
culturele, juridische en geomorfologische kennis. 
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Tabel 5.2: Overzicht van kennisvragen in het Waddengebied. 

Integrerende kennis Integratie van economie, natuur en landschap. Meer samenhang tussen 
kennisterreinen. Wat is het cumulatieve effect? Wat kan het natuurlijke 
systeem aan? De samenhang van ecologische processen en causale 
verbanden tussen mens en natuur. Hoe kunnen gebruik en beheer bijdragen 
aan een verbetering van het systeem? 

Toekomstscenario’s Hoe zal het gebied zich op lange termijn ontwikkelen? Hoe werkt 
klimaatverandering uit op het gebied, op de veiligheid en op de eilanden? 
Hoe zal de economie zich ontwikkelen? Wat zijn de onzekerheden? Meer 
vooruitkijken. Ook demografische ontwikkelingen: verandering van 
bewoning en gebruik. Duurzame ontwikkeling, beoordeling van menselijk 
gebruik en de partijen die daarbij horen. 

Sociaal-economische en 
culturele kennis 

Sociaal-economische en culturele kennis, ook over het vasteland. Cultureel 
erfgoed, cultuurhistorie en landschapsbeleving. Psychologisch onderzoek 
naar de belevingswaarde. Hoe zijn de sociale verhoudingen? Hoe kun je 
bevolking trots laten worden op dit natuurgebied? Archeologische waarde 
van plangebieden. 

Regionale economie Hoe kun je economische ontwikkelingen stimuleren die bijdragen aan de 
kwaliteit van het Waddengebied? Hoe kan recreatie zich verder ontwikkelen, 
op een manier die inpasbaar is in het natuurlijke systeem? Ligplaatsen 
problematiek en aanpassing van verouderde havens. Een 
energiepotentiestudie voor het Waddengebied: eb en vloed, zoet en zout, 
wind. Wat zijn de gevolgen voor natuur van toekomstige delfstoffenwinning; 
ook met nieuwe technieken? Hoe beinvloed je het gedrag van varende 
recreanten zodat hun invloed afneemt, en het aantal dus kan toenemen? 

Het abiotische systeem, 
geomorfologie 

Zandstromen, slibtransport en sedimentatie in Noordzeekust en in 
kombergingen. Hoe werken de processen van afslag en aanslibbing bij 
kwelders en in vaargeulen? Kun je dit proces bij nieuwe kwelders gebruiken 
om dijken te beschermen? Effecten van verdieping van de Eemsmond en 
baggerwerk in het algemeen; modellen en metingen. Wat is het effect van 
baggeren in de Eems op de waterkwaliteit? De sedimentbalans, droogvallen, 
landvorming en hoe verandert dat bij zeespiegelstijging? Hoe kun je met 
natuurlijke processen bijdragen aan verduurzaming van de kustlijn? 

Onderzoek naar 
natuurschade 
natuurherstelmaatregelen 

Onderbouwing van doelstellingen van Natura2000: zijn ze realiseerbaar? 
Effectiviteit van maatregelen voor herstel van bodemleven. Hoe reageert een 
mosselbank als die niet meer wordt bevist? Zijn het lineaire of niet-lineaire 
processen? Welk effect heeft dood en levend slib hierin? Welke invloed heeft 
de mens en wat gebeurt er als je met de menselijke activiteiten stopt? Wat 
zijn de kritische parameters om een initiatief op te beoordelen? Is de schade 
door bodemberoering van korte of lange duur? Wat kunnen kwelders 
bijdragen aan het ecologische proces? 

Kennisgaten in het 
ecologische systeem 

Op alle voedselniveaus voldoende kennis verzamelen. Wat zijn effectieve 
locaties voor visintrek? Kennis over sublitorale (permanent onder water 
staande) gebieden. Primaire productie. Waarom zitten eidereenden wel op 
het Wad en niet in de Oosterschelde? Wat is de ecologische samenhang van 
Nederlandse kustgebieden? Zal uitzaaien van mossels uit Keltische en 
Oostzee leiden tot meer invasieve soorten? Wat is de beperkende factor voor 
toename van de rijkdom van het systeem? 

Ruimtelijke analyse van 
het gebied 

Door welke ruimtelijke elementen is het een mooi gebied? Wat zijn 
ruimtelijke consequenties van maatregelen Deltacie? Meer ontwerpend 
onderzoek zoals dat is gedaan voor de Afsluitdijk. 

Waterbeheer Kennis over natuurlijker alternatieven voor kustverdediging; dynamisch 
kustbeheer; beleving van veiligheid bij bevolking. Wat is het effect van 
muskusratten op dijken en hoe moet het muskusrattenbeheer verder? Zoet-
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zout overgangen in water (effecten op het ecosysteem) en verzilting op het 
land (effecten op natuur en landbouw). Wat is het effect van een 
Noordzeestorm op het Waddengebied? 

Juridische vragen Juridische en wetenschapsfilosofische analyse van de opdracht uit de 
Natuurbeschermingswet om te bewijzen dat een economische activiteit geen 
significante schade toebrengt aan de natuur. Hoe vul je het 
voorzorgsbeginsel in in termen van risicomanagement? Wat is de juridische 
houdbaarheid van convenanten? 

Visserij Onderzoek voor Marine Stewardship keurmerk (MSC) voor de 
garnalenvisserij. 

Klimaatverandering Hoe ziet de toekomst van het Waddengebied eruit onder invloed van 
klimaatverandering? Hoe kunnen beleid en beheer daarop inspelen? Welke 
gevolgen heeft zeespiegelstijging voor het waterbeheer op het vasteland? Wat 
gebeurt er met de spuicapaciteit, hoe moeten de dijken worden aangepast? 
Welke invloed heeft klimaatverandering op de veiligheid van de eilanden? 
Kan de veiligheid verbeterd worden met behulp van natuurlijke processen? 
Welk effect heeft klimaatverandering op de natuurfunctie, en hoe kan het 
natuurbeleid daarop reageren? Het zeewater wordt warmer door 
klimaatverandering, hoe verandert daardoor het voedselweb in de 
Waddenzee? Is dit de oorzaak dat garnalen eerder de Waddenzee 
binnenkomen en het mossel- en kokkelzaad opeten? Verschuift hierdoor de 
samenstelling in vissoorten? Handhaven exoten als de Japanse oester zich 
daardoor beter? Welk effect heeft zeespiegelstijging op de sedimentbalans? Is 
dit een lineair proces of kan het huidige systeem ook naar een heel ander 
systeem overgaan? Bijvoorbeeld een ondiepe zee? Klimaatbestendigheid 
Eemsdelta? 

 
 

5.3 Interactie tussen wetenschap en beleid  

De houding van kennisgebruikers ten opzichte van wetenschap is dubbel. Aan de ene 
kant staat men er positief tegenover: beleid onderbouwen met wetenschap is zinvol, 
en kennis is zelden overbodig. “Je hebt nooit genoeg kennis,” met andere woorden, 
wetenschappers zijn welkom om mee te denken. Aan de andere kant is het moeilijk 
om de wetenschappelijke onderbouwing goed voor elkaar te krijgen, en bovendien is 
wetenschap niet het enige dat je aan je hoofd hebt in een beleidsproces. Vaak kunnen 
de wetenschappers geen afdoende antwoorden produceren op de beleidsvragen, 
terwijl er wel een besluit genomen moet worden. “Je hebt nooit genoeg kennis”, 
maar dan in een andere betekenis, namelijk: laat ook maar, we geven het op. 
 
Het probleem is niet zozeer een gebrek aan onderzoek (cq aan onderzoekers) maar: 
- de toegankelijkheid van het onderzoek; 
- de geschiktheid van het onderzoek voor beleidsvragen; 
- twijfel aan de objectiviteit van wetenschappers; 
- gebruik maken van wetenschap is niet vanzelfsprekend. 
 
 
5.3.1 Grote hoeveelheid kennis, deels ontoegankelijk  

Eén probleem is er in het Waddengebied in elk geval niet: dat er te weinig 
wetenschappers rondlopen. Volgens sommige geinterviewden is het misschien wel 
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het meest onderzochte natuurgebied ter wereld. Men erkent dat er een weelde aan 
kennis is over het Waddengebied, maar het is moeilijk er je weg in te vinden.  
 
Het met regelmatige tussenpozen maken van een overzicht of state of the art van de 
beschikbare kennis is een taak die de respondenten graag aan de Waddenacademie 
zouden willen toebedelen. Ook de Quality Status Reports van het trilaterale Wadden 
Sea Secretariat worden gewaardeerd. 
 
Behalve behoefte aan dit soort samenvattingen is er ook behoefte aan publicaties in 
toegankelijke taal en aan intensieve, directe communicatie met de wetenschappers 
zelf. Er zijn al veel informele netwerken tussen kennisgebruikers en wetenschappers, 
bijvoorbeeld omdat men bij de Waddenacademie ook gepromoveerde medewerkers 
aanneemt. Ook bij LNV en RWS zijn veel wetenschappers in dienst die hun eigen 
wetenschappelijke netwerken onderhouden. Hierop kan dus goed worden 
voortgebouwd.  
 
Bij het bedrijfsleven is ook behoefte aan een loketfunctie of een database functie. Dat 
geldt met name voor de kleinere spelers. Zij willen graag ook van gerenommeerde 
wetenschap gebruik maken en de beschikking hebben over degelijk getoetste 
conclusies. Het gaat dan vooral om de effectenkant. Het is ook een geldkwestie: 
grote bedrijven als de NAM kunnen zich wel onderzoek veroorloven. De kleinere 
Wadden-ondernemers zouden wellicht een eigen onderzoeksfonds kunnen 
organiseren, zoals de drinkwaterbedrijven Kiwa hebben opgericht en de 
waterschappen Stowa. De Waddenacademie kan hier wellicht ook een of andere rol 
in vervullen. 
 
 
5.3.2 Ontbrekende kennis en twijfel aan toepasbaarheid 

Een bekend dilemma voor beleidsmakers is: besluiten we nu terwijl we nog niet alle 
kennis beschikbaar hebben, of wachten we tot de wetenschap genoeg zekerheid biedt 
om een besluit te nemen? In hun haast zetten overheden vaak wetenschappers onder 
druk om snel iets te leveren, wat bij wetenschappers weer tot stress leidt: maar ik 
weet het nog niet, er is eerst meer onderzoek nodig.   
 
Dit dilemma wordt deels veroorzaakt door de perceptie dat kennis altijd vooraf moet 
gaan aan besluitvorming. Een mogelijke oplossing is dan ook meer samenwerking 
tussen beleid en wetenschap na de besluitvorming. Een beleidsadvies door experts is 
dan te beschouwen als een hypothese over de werkelijkheid, die na (kleinschalige) 
uitvoering van het beleid getoetst kan worden in een levend experiment. Voor deze 
benadering is uiteraard veel vertrouwen nodig tussen beleidsmakers en 
wetenschappers. 
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5.3.3 Twijfel aan objectiviteit van wetenschappers 

Er vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats in het Waddengebied. Voor een 
groot deel is dit ingegeven door interesse van de wetenschappers zelf, met name wat 
betreft het natuuronderzoek. Toen in de jaren ’70 voorgesteld werd de Waddenzee in 
te polderen, werd de natuurwetenschappers om advies gevraagd, en hun advies dit 
niet te doen werd toen mede ingegeven door hun eigen onderzoeksbelangen (h4). 
Deels gebeurt het wetenschappelijke onderzoek in opdracht van nationale en 
regionale stakeholders, zoals de NAM en diverse overheden. In dat geval wordt het 
onderzoek soms ingezet als wapen in de onderlinge belangenstrijd. Wetenschappers 
worden door de respondenten dan ook niet perse als neutraal en objectief gezien. 
 
Een tweede dilemma is dus: doet een onderzoeker het onderzoek onafhankelijk of in 
overleg? Kennis is vaak niet toegesneden op het beleidsprobleem; of kennis is teveel 
naar de beleidsconclusie toegeschreven en dus niet onafhankelijk. Beleidsmakers 
willen een goede communicatie met wetenschappers en tegelijk moet de wetenschap 
kritische vragen blijven stellen: wat zijn de onzekerheden? Wat is de richting die het 
systeem opgaat op de lange termijn? 
 
Dit dilemma uit zich ook in de kritiek dat wetenschappers het vaak onderling niet 
eens zijn. Deze kritiek is niet te voorkomen bij een ongestructureerd probleem als dat 
in het Waddengebied. Ten eerste is discussie binnen de wetenschap normaal omdat 
wetenschappers altijd bezig zijn onbekende terreinen in kaart te brengen. Dat hoort 
bij hun werk en dus zijn er altijd discussies gaande over hoe een systeem in elkaar zit. 
Het onderling eens worden is een onderdeel van het normale wetenschappelijke 
bedrijf, het kan alleen enkele decennia langer duren dan je vanuit het beleidsproces 
zou wensen. Dat wetenschappers niet alles weten is een fact of life waar wel meer 
openhartig over gecommuniceerd zou kunnen worden.  
 
Ten tweede kan er sprake zijn van zogenaamde ‘contested concepts’ waarover 
permanent maatschappelijke discussie blijft bestaan. ‘Duurzaamheid’ en ‘natuur’ zijn 
daar voorbeelden van. Het zijn concepten die een rol spelen in een proces van 
veranderende maatschappelijke normen. Deze veranderende normen kunnen door 
wetenschappers wel als sociaal verschijnsel worden bestudeerd, en wetenschappers 
hebben zelf uiteraard ook normen maar ze kunnen niet voor de rest van de 
maatschappij besluiten welke normen goed of fout zijn. Dit is meer iets voor alle 
betrokkenen tezamen onder leiding van de politiek. 
 
Wetenschappers kunnen dus in veel gevallen geen pasklare antwoorden geven om 
maatschappelijke problemen op te lossen. Ze kunnen wel aan de besluitvorming 
bijdragen, en dat zal beter gaan naarmate meer  wordt gestreefd naar breed gedragen 
vraagstellingen. Zowel opdrachtgevers als wetenschappers kunnen daarvoor 
meerdere partijen betrekken bij het onderzoek. Het is in zulke gevallen nodig om ook 
over de vraagstelling (probleemperceptie) te overleggen, een transparant proces te 
organiseren tijdens de looptijd van onderzoek, en een extra communicatieve 
inspanning te leveren over de resultaten van het onderzoek.  
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Een diversiteit aan wetenschappers is in principe juist bevorderlijk voor het 
wetenschappelijke proces. Er kunnen zowel wetenschappers zijn die zich in 
beleidsmakers verplaatsen, als wetenschappers die onafhankelijk onderzoek doen. Als 
de verschillende soorten wetenschappers een actief netwerk onderhouden, en er 
procedures zijn waarin (internationale) kritiek op elkaars werk structureel wordt 
georganiseerd, kunnen wetenschappers zelf op een rij zetten waarover men het eens 
is en waarover nog niet. 
 
 
5.3.4 Wetenschappelijke onderbouwing is niet vanzelfsprekend 

De houding van beleidsmakers ten opzichte van wetenschap is dubbel. Enerzijds 
vindt men dat beleid wetenschappelijk moet worden onderbouwd, anderzijds komt 
men er in de praktijk te weinig aan toe. Beleid wordt door tal van aspecten bepaald, 
en in dit geheel kan de invloed van wetenschap gering zijn. Dat hoeft niet 
automatisch als negatief te worden beschouwd: wetenschap is geen panacee en 
mensen in de regio kunnen veel waardevolle, niet-wetenschappelijke kennis over het 
gebied hebben die mee wordt genomen in het besluitvormingsproces. 
(Wetenschappers kunnen ook van dergelijke gebiedskennis gebruik maken als ze er 
alert op zijn.) 
 
Er is wel het een en ander te verbeteren in de interactie tussen wetenschap en beleid. 
Het proces van gebruik maken van wetenschap lijkt nu te veel ad hoc en 
ongestructureerd. Er worden weinig bewuste keuzes gemaakt welke kwaliteit het 
beleid wil van wetenschap: men maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld ruwe 
data, expert judgment of peer reviewed wetenschappelijke artikelen, maar gebruikt 
wat toevallig voorhanden is. Als er wettelijke voorschriften zijn, wordt het gebruik 
van wetenschap gestructureerder, maar in dat geval wordt weer getwijfeld aan de 
efficientie van het onderzoek (plichtmatig steeds hetzelfde onderzoek uitbesteden). 
Er zijn diverse adviesraden geweest waarin wetenschappers zaten (naast niet-
wetenschappelijke leden); het proces in deze raden lijkt meer beleidsmatig dan 
wetenschappelijk van karakter. In trilateraal verband heeft de wetenschap al vele 
jaren een formele positie via de Quality assessment reports. Met de komst van de 
Waddenacademie wordt nu op nationaal niveau de positie van de  wetenschap meer 
geformaliseerd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de interactie wetenschap-beleid meer 
structuur krijgt.  
 
Het idee dat kennis er misschien wel is, maar dat het een grote inspanning vergt om 
alles door te ploegen kan mensen belemmeren om uberhaupt de stap naar 
wetenschap te zetten. Door periodiek een wetenschappelijke state of the art te 
publiceren en daarin ook de ontbrekende kennis benoemen kan de Waddenacademie 
het niet-weten legitimeren, en vervolgens de nadruk leggen op gezamenlijk leren. 
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5.4 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

1. Wat zijn de belangrijkste vigerende beleidsdocumenten, van welke bestuurslaag zijn zij afkomstig 
en vanuit welk sectoraal of integraal belang? 
In onderstaand tabel zijn de zeven (groepen van) documenten weergegeven die 
volgens de respondenten op dit moment de meeste invloed hebben in het 
Waddengebied. Integrale documenten en documenten vanuit de natuursector 
domineren in dit rijtje. In paragraaf 2.2.2, tabel 2.8 zijn alle 22 genoemde 
beleidsdocumenten weergegeven. Daar waren integrale en natuur-gereateerde 
documenten eveneens dominant, maar ook water kwam naar voren als een 
belangrijke sector.  
 
Tabel 5.3: Top 7 van meest invloedrijke beleidsdocumenten 

 Beleidsdocument Integraal 
of 
sectoraal  

Bestuurs-
laag 

1 PKB Derde Nota Waddenzee (en 1e en 2e nota) Integraal Rijk 
2 Natura 2000 en doelendocumenten Natuur EU 
3 KRW Kaderrichtlijn Water en stroomgebiedbeheersplannen Water EU 
4 Natuurbeschermingswet, aanwijzingsbesluit, beheerplan en 

vergunningen 
Natuur Rijk 

5 Beheer & Ontwikkelplan (B&O) RCW “Léven in de Wadden” Integraal Regio 
6 Rapport Commissie Meijer en reactie van het Kabinet daarop Integraal Rijk 
7 Convenant Heldoorn over verduurzaming mosselsector Visserij Rijk 
 
 
2. Op welke manier refereren deze documenten naar wetenschappelijke bronnen? 
Deze zeven documenten refereren in verschillende mate naar wetenschap. Aan de 
ene kant kan het beleid nauwelijks zonder wetenschap bestaan gezien het detailniveau 
(bv in Natura 2000 beleid), anderzijds zijn de verwijzingen naar wetenschap meestal 
summier en terloops. Wetenschappelijke normen als bronvermelding en vermelding 
van auteurs gelden niet voor beleidsdocumenten. Andere normen wegen juist zwaar: 
verankerd zijn in bestaande wetgeving en beleid, draagvlak bij belanghebbende 
partijen. (zie ook paragrafen 3.4 en 3.5) 
 
3. Welke typen wetenschappelijke kennis zijn aantoonbaar gebruikt, welke typen wetenschappelijke 
kennis worden genoemd als ontbrekend, en welke wetenschappelijke kennis wordt expliciet 
ontkracht? 
Deze vraag is op basis van dit onderzoek slechts globaal te beantwoorden. In 
hoofdstuk 3 is een beperkt aantal beleidsdocumenten bekeken, en deze documenten 
verwijzen nauwelijks expliciet naar hun achtergrondkennis. Ecologie speelt in deze 
documenten in elk geval een belangrijke rol. Uit de interviews valt eveneens op te 
maken dat ecologie en (visserij)biologie belangrijke wetenschappelijke bijdragen 
leveren. Men zou graag meer integraal, systeemgericht onderzoek, meer sociaal en 
economisch onderzoek, en meer morfologisch onderzoek zien. Geen enkele soort 
kennis wordt ontkracht, alle soorten kennis vindt men nuttig. Zie ook paragraaf 
2.5.2. 
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4. Hoe kijken overheden en andere partijen in het Waddengebied aan tegen de invloed van 
wetenschappelijke kennis op het beleid? 
Voor het gebruiken van wetenschap in beleid geven de respondenten een 6. De 
meesten vinden dat het beter kan, vooral wat betreft het toegankelijk en toepasbaar 
maken van wetenschap. Zie ook paragraaf 2.4.9. 
 
5. Wat is de mening van een aantal belangrijke spelers in de Waddenregio over het gebruik van 
wetenschappelijke kennis in het oplossen van de regionale dilemma’s? 
De sfeer waarin wetenschap moet worden gebruikt is de laatste jaren verbeterd. Er is 
veel kennis en die is van goede kwaliteit. Toegankelijkheid en toepasbaarheid van 
kennis kunnen beter, en er moet meer aan integrale vraagstellingen woren gewerkt. 
Sommigen zouden willen dat wetenschappers zich objectief opstellen, anderen 
verwachten dat ze het in elk geval onderling eens zijn. 
 
 
5.5 Aanbevelingen voor de Waddenacademie 

De Waddenacademie wordt als nieuwe speler in het drukbezette veld dat het 
Waddengebied is met argusogen bekeken:  
 
‐ Krijgen we bruikbare kennis?  
‐ Kunnen ze communiceren? 
‐ Zijn ze onafhankelijk of kiezen ze partij ?  
‐ Zijn ze slagvaardigheid, hebben ze lef? 
‐ Streven ze naar integraliteit, hebben ze een lange termijn visie? 
 
Het bewaken van de reputatie van de Waddenacademie is in dit stadium belangrijk. 
De Waddenacademie zou een duidelijke beleidslijn kunnen ontwikkelen wat 
wetenschap van goede kwaliteit is, of verhelderen onder welke voorwaarden je 
bepaalde tussenresultaten kunt gebruiken. De Waddenacademie kan ook procedures 
aanreiken om wetenschappelijke kwaliteit te verbeteren zoals reviews en 
samenwerking met buitenlandse wetenschappers. 
 
De Waddenacademie zou ook een specialist moeten worden in kennisuitwisseling 
tussen wetenschap en beleid. Drie problemen uit de gebiedskunde (Werkplan 2009,  
Kennisbasis 1 Speerpunt 3 “Kennisbenutting in gebiedsontwikkeling”) zijn ook hier 
herkenbaar: 
 
1. Hoe genereer je de juiste soort kennis?  
2. Hoe geef je wetenschappers de juiste competenties om in het beleidsproces te 

functioneren? 
3. Welke methodieken bestaan er voor de interactie tussen kennis en beleid? 
 
1. Hoe genereer je de juiste soort kennis?  
‐ Uit de interviews blijkt dat andere disciplines nodig zijn naast de bestaande, bv. 

meer sociaal-wetenschappelijke, economische en geomorfologische kennis; 



Alterra-2009-09 je hebt nooit genoeg kennis rapport kennisbehoefte Wadden 
18juni09.doc  85 

‐ beleid heeft niet hetzelfde soort vragen als wetenschappers. Wetenschap is uit op 
het begrijpen van het systeem op hoofdlijnen. Beleidsmakers zijn meer 
geinteresserd in de beinvloedbare delen van het systeem en de effectiviteit van 
maatregelen. Deze beleidsvragen op een goede manier in het wetenschappelijke 
onderzoek brengen vergt veel interactie tussen wetenschap en beleid. 

 
2. Hoe geef je wetenschappers de juiste competenties om in het beleidsproces te 
functioneren? 
‐ meer contact tussen wetenschappers en beleidsmakers is nodig om duidelijk te 

maken wat met wetenschap wel en niet kan worden bereikt; 
‐ kennis moet beter worden ontsloten, wetenschappers moeten er meer over 

communiceren en helpen bij het interpreteren en naar de praktijk vertalen van 
kennis;  

‐ hoe voorkom je vraagtekens bij de wetenschappelijkheid van 
onderzoeksresultaten? Er moet een bepaalde onafhankelijkheid van wetenschap 
gewaarborgd blijven.  

‐ De volgende competenties zijn nodig bij wetenschappers: inzicht in het bestaan 
van verschillende wereldbeelden, vaardigheid in communicatie, presenteren, 
publiceren in vakbladen in plaats van wetenschappelijke tijdschriften, 
conflicthantering, projectmanagement, klantvriendelijkheid, wetenschaps-
sociologische inzichten (zie ook hoofdstuk 4). 

‐ de Waddenacademie zou wetenschappers een opleiding aan kunnen bieden om 
deze competenties te verbeteren.  

‐ Ook competenties van beleidsmakers zijn wellicht verbeteren: meer continuiteit, 
meer multidisciplinaire teams van ambtenaren tegenover multidisciplinaire teams 
van wetenschappers in plaats van 1 op 1 contacten, meer tijd reserveren voor 
overleg met wetenschap. 

 
3. Welke methodieken bestaan er voor de interactie tussen kennis en beleid? 
Veel wetenschappers wachten te lang met het bespreken van resultaten en 
werkwijzen. Het beleid maakt te weinig tijd vrij om de resultaten tot zich te nemen. 
De Waddenacademie zou kunnen onderzoeken welke interactiemodellen al 
ontwikkeld zijn en hoe succesvol ze functioneren (bv Netwerken in de Veehouderij, 
Communities of Practice, Kennismarkt). De Waddenacademie kan ook zelf 
platforms en evenementen organiseren voor contact tussen wetenschap en beleid. De 
Waddenwereld is klein, en de Waddenacademie kan helpen te beperkte denkkaders te 
verruimen door regelmatig internationale expertise uit te nodigen. 
 
Dit alles is waarschijnlijk niet anders dan elders in Nederland. Het Waddengebied is 
wel een samenhangende proeftuin van allure om de interactie tussen wetenschap en 
beleid beter te ontwikkelen. De gedeelde doelstelling van duurzaamheid en het 
(weliswaar nog fragiele) vertrouwen in een goede afloop vormen daarvoor een 
uitstekende voedingsbodem. 
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Bijlage 1: Interviewvragen 

Eerste ronde interviewvragen 
 
Algemeen 
 
1. Gaat het op dit moment goed met het Waddengebied? 
1a. Cijfer? 
 
2. Zie je de toekomst van het Waddengebied met vertrouwen tegemoet? 
 
 
Beleidsprocessen 
 
3. Welke belangrijke besluitvormingsprocessen spelen zich op dit moment af in het 
Waddengebied? 
 
4. Welke partijen zijn bij het beleid voor de Wadden betrokken? 
4a Welke partijen niet die dat wel zouden moeten zijn? 
 
5. Hoe gaan deze partijen met elkaar om? 
 
6. Is er bij deze besluitvormingsprocessen een constructieve sfeer en vertrouwen in 
elkaar? 
6a. Cijfer? 
 
 
Beleidsdocumenten 
 
7. Wat zijn de meest invloedrijke beleidsstukken op dit moment? 
 
8. Worden deze beleidsstukken over het algemeen wetenschappelijk onderbouwd? 
 
9. Welke andere invloeden bepalen de inhoud van een beleidsdocument?  
 
 
Wetenschappelijke invloed op beleidsdocumenten 
 
10. Hoe vindt wetenschappelijke onderbouwing plaats?  
Bv: uitbesteding onderzoek, literatuurstudie, commissies, beleidsmedewerkers met 
academische achtergrond? 
 
11. Door welke organisaties? 
 



90Waddenacademie-2009-09 je hebt nooit genoeg kennis rapport kennisbehoefte Wadden 18juni09.doc  

12. Door welke disciplines? 
 
13. Wat voor kennis ontbreekt nog? 
 
14. Welke kennis zou wel wat minder kunnen? 
 
15. Hoe goed wordt kennis nu gebruikt in het beleidsproces rond het Waddengebied? 
15a. Cijfer? 
 
 
 
Tweede ronde interviewvragen 
 
Toelichting: Omdat er verzadiging optrad in de antwoorden op de eerste vragenlijst, vervolgen we de 
serie interviews met nieuwe, meer toegespitste vragen. Vragen 3, 7, en 13 uit eerste ronde zijn 
herhaald. Vragen 3 en 7 dienen vooral om de geinterviewde te laten focussen op het Waddengebied. 
Als er nieuwe dingen uitkomen nemen we die uiteraard nog wel mee in de resultaten. Vraag 13  is 
een inhoudelijke vraag waarbij nog geen verzadiging was opgetreden. Vraag 17 en 19 zijn bewust 
lang en complex geformuleerde vragen om mensen uit te nodigen hun perceptie op kennis en op 
wetenschap uitgebreid te laten weergeven. 
 
Vragen uit eerste ronde die worden herhaald: 
 
3. Welke belangrijke besluitvormingsprocessen spelen zich op dit moment af in het 
Waddengebied? 
 
7. Wat zijn volgens u de meest invloedrijke beleidsstukken op dit moment voor het 
Waddengebied? 
 
13. Wat voor kennis ontbreekt nog voor het Waddengebied? Welke kennisvragen 
leven bij u of in uw omgeving? 
 
 
Nieuwe, verdiepende vragen 
 
16. Welke kennisvragen leven bij u naar aanleiding van klimaatverandering? 
 
17. Welke kennisbronnen gebruikt u in uw werk? Kennis vatten we breed op, maar 
we geven geen voorbeelden, omdat we juist benieuwd zijn hoe u het ziet en dat 
willen we niet beinvloeden met onze eigen denkbeelden. 
 
18. Wanneer beschouwt u kennis als wetenschappelijke kennis? 
 
19. Welke doelen kun je met wetenschappelijke kennis bereiken? Wat is voor uw 
organisatie het belang van wetenschappelijke kennis? Wat kan het gebruik van 
wetenschappelijke kennis uw organisatie opleveren?  
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19a. Welke doelen kun je met wetenschappelijke kennis niet bereiken? Welke 
problemen zijn met het gebruik van wetenschappelijke kennis niet op te lossen? Voor 
welke problemen zou u juist geen wetenschappelijke kennis inzetten, maar andere 
soorten kennis, of andere middelen dan kennis? 
 
20. Wanneer in uw organisatie kennis wordt gebruikt, worden er dan bewuste keuzes 
gemaakt welke kwaliteit deze kennis moet hebben? 
 
21. Wat voor barrieres moet u overwinnen om gebruik te maken van 
wetenschappelijke kennis? 
 
22. Stel, we zijn 5 jaar verder en u kijkt terug op het functioneren van de 
Waddenacademie. Bij wat voor resultaten van de Waddenacademie zou u tevreden 
zijn? 
22a. Wat voor output moet de Waddenacademie hebben laten zien? 
22b. Hoe moet de Waddenacademie het proces georganiseerd hebben? 
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Bijlage 2: Codes primary documents table 

Codes-Primary-Documents-Table 
File:  [c:\program files\scientific software\atlasti\program\Waddenacademie] 
Date/Time: 11-05-09 20:21:06 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       PRIMARY DOCS 
CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8  11  12  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 Totals 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Gaat goed met wad   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  20 
1a. Cijfer Wadden      1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  19 
2. Toekomst met vert   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  20 
3. Besluitvormingspr   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   4   8   1   1   1   2   1   1  36 
4. Partijen            1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   2   1   1   0   0   0   0  23 
4a. Partijen niet be   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  17 
5. Omgang tussen par   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  20 
6. Constructieve sfe   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  19 
6a. Cijfer sfeer       1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  18 
7. Beleidsstukken      1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   1   1   1   1  23 
8. Wetenschappelijke   1   1   1   1   2   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   3   1   1   0   0   0   0  24 
9. Andere invloeden    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   0   0   0   0  21 
x 10. Hoe wetenschap   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0  21 
x 11. Wetenschappeli   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0  21 
x 12. Disciplines      1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0  20 
x 13. Kennis ontbree   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  24 
x 14. Kennis teveel    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   1   1   0   0   0   0  19 
x 15. Kennisgebruik    2   1   2   1   2   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1   1   0   0   0   0  24 
x 15a. Cijfer kennis   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0  20 
x 16 klimaatvragen     1   1   0   1   0   0   1   0   1   0   0   2   1   1   0   1   0   0   0   1   1   1   1   1  15 
x 17. welke kennisbr   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 18. Wat is wetensc   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 19. Doelen wetensc   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 19a. doelen met we   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 20. kwaliteit kenn   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 21. barrieres kenn   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 22. Waddenacademie   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 22a. output Wadden   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
x 22b. waddenacademi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totals                21  20  22  21  21  19  21  20  21  18  20  21  20  20  19  20  22  22  19  20  13  14  13  13 460 
 



Postbus 2724

8901 AE Leeuwarden

Nederland

t 058 233 90 30

e info@waddenacademie.knaw.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open-

baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de Waddenacademie.

De Waddenacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten

van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Ontwerp cover: Supernova Ontwerp bNO

Fotografie: Jan Huneman

Druk: Holland Ridderkerk

© 2009 Waddenacademie

ISBN/EAN 978-94-90289-11-9

Volgnummer 2009-09

09-054 ACHTER cover 09  18-06-2009  16:18  Pagina 2



Onderzoek naar de kennisbehoefte in het waddengebied

Je hebt nooit
genoeg kennis
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Ambitie
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen
tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame
ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een
dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie. Het gebied
ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en
buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken zij op
basis van interdisciplinaire kennis duurzame en innovatieve oplossingen. In
2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best
begrepen kustsysteem in de wereld.
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