
Een SWOT analyse

Paleografie van het
Waddenzeegebied

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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