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In 2004 verscheen het rapport Ruimte voor de Wadden van 
de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer). In dit 
rapport werd onder meer vastgesteld dat veel kennis over het 
waddengebied versnipperd aanwezig is of slecht ontsloten 
en daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor 
beleid en bestuur. Ook stelde de commissie vast dat er te 
weinig coördinatie en integratie van kennis en onderzoek is 
en dat er onvoldoende afstemming is tussen de vraag naar 
kennis, het aanbod van kennis en de programmering van 
kennisontwikkeling. Tot slot constateerde de Commissie 
Meijer dat er lacunes bestaan op het gebied van monitoring 
op ecologisch terrein en dat er gebrek is aan (gedeelde) kennis 
rond de samenhang tussen de Waddenzee als natuurgebied, 
de sociaaleconomische positie van de bewoners in het 
waddengebied en de belevingswaarde van de Waddenzee. Om al 
deze redenen pleitte de Commissie Meijer voor het instellen van 
een onafhankelijke Waddenacademie. 

Het toenmalige kabinet besloot om het advies van de Commissie 
Meijer over te nemen, wat in 2006 leidde tot de Wet op het 
Waddenfonds, die vier doelstellingen kent: 

1. Vergroten en versterken van de natuur- en landschaps-
waarden van het waddengebied;

2. Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de 
natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;

3. Duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied 
dan wel gericht op een substantiële transitie naar een 
duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de 
direct aangrenzende gebieden (Groningen, Fryslân, en de Kop 
van Noord-Holland);

4. Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten 
aanzien van het waddengebied.

Als uitvloeisel van het advies van de Commissie Meijer werd in 
2008 de Waddenacademie ingesteld om inhoud te geven aan de 
vierde doelstelling. Tot 1 juli 2014 ressorteerde Waddenacademie 
onder de KNAW. Vanaf die datum is de Waddenacademie 
een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering 
afkomstig is van het Waddenfonds.

Inleiding	
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De Waddenacademie levert en deelt de kennis die nodig is voor 
een economisch en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van 
het werelderfgoed Waddenzee.

Op grond van de vierde doelstelling van het Waddenfonds heeft 
de Waddenacademie drie taken: 
 
•	 Agenderen	(vragen	ophalen): het op de bestuurlijke en 

wetenschappelijke agenda zetten van onderzoeksvragen 
die voor een economisch en ecologisch verantwoorde 
ontwikkeling van het waddengebied relevant zijn;

•	 Programmeren	(vragen	laten	beantwoorden): het stimuleren 
van een goede samenhang tussen regionaal, nationaal en 
internationaal wetenschappelijk en maatschappelijk gericht 
onderzoek 

•	 Informeren	(kennis	uitdragen): het op een toegankelijke en 
verantwoorde wijze naar buiten brengen van de resultaten 
van waddenonderzoek. 

Daarnaast houdt de Waddenacademie zich bezig met Monitoren: 
het in kaart brengen en duiden van langjarige ontwikkelingen 
in het waddengebied in het ecologisch, economisch en sociaal-
cultureel domein op basis van kennisbehoeften vanuit beheer, 
beleid en wetenschap. In 2016 is besloten dat de monitoring 
expliciet een vierde taak is van de Waddenacademie. Daarnaast 
wil de Waddenacademie allerlei andere activiteiten ondernemen 
die bijdragen aan het realiseren van haar ambitie, met inbegrip 
van de wetenschappelijke ondersteuning van (het bureau van) 
het Waddenfonds. 

De Waddenacademie ontving in 2016 naast de basisfinanciering 
vanuit het Waddenfonds financiering voor vijf door de 
voormalige University Campus Fryslân (UCF) aan de 
Waddenacademie toegewezen promotieplaatsen. De promovendi 
voeren hun aan de wadden gerelateerde onderzoek uit 
bij kennisinstellingen in Fryslân, in samenwerking met 
universiteiten elders in het land. De financiering van deze vijf 
promotieplaatsen loopt via de Waddenacademie. 
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Naam Functie
Directie
Prof.dr. Jouke van Dijk directeur en portefeuillehouder Sociale en Ruimtelijke Economie
Dr.ir. Katja Philippart portefeuillehouder Ecologie
Dr. Meindert Schroor portefeuillehouder Cultuurhistorie
Dr. Hessel Speelman portefeuillehouder Geowetenschap
Prof.dr.ir. Pier Vellinga portefeuillehouder Klimaat en Water

Naam Functie
Raad van Toezicht
Drs. Ed Nijpels voorzitter
Drs. Greetje van den Bergh vicevoorzitter
Jaap Bos lid
Prof.dr. Jos Engelen lid (vanaf 1 november 2016)
Ir. Marius Enthoven lid (tot 1 december 2016) 
Prof.dr. Pavel Kabat lid
ir. Gert Nieuwboer lid (vanaf 1 maart 2016) 
Prof.dr. Taede Sminia lid (tot 1 december 2016)

De Waddenacademie was in 2016 als volgt samengesteld: 

De portefeuillehouders van de Waddenacademie vergaderden 
in 2016 negen maal gezamenlijk op diverse plekken in het 
waddengebied. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Waddenacademie was in 
2016 als volgt samengesteld: 

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar twee maal. 
De Waddenacademie en de Raad van Toezicht worden 
ondersteund door Klaas Deen, secretaris van de 
Waddenacademie.
Op grond van de voorwaarden in de subsidiebeschikking legt 
de Waddenacademie in dit jaarverslag verantwoording af voor 
de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende 
middelen over 2016. Het jaarverslag volgt de structuur van 
het werkprogramma 2016, dat op 17 december 2015 door het 
Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds is vastgesteld. Het 
jaarverslag is voorzien van een door de accountant goedgekeurd 
financieel jaarverslag.
 



KERNTAKEN
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A Op verzoek van de Wadden Sea Board speelt de Waddenacademie 
een belangrijke initiërende rol bij het tot stand brengen van 
de trilaterale kennisagenda. In de periode februari tot en met 
juli hebben drie trilaterale subcommissies (geowetenschap; 
ecologie en klimaat en water) workshops georganiseerd en op 
basis daarvan een eerste opzet geschreven van de prangende 
kennisvragen die binnen hun portefeuilles voor de komende vijf 
tot tien jaar worden voorzien. Ook is de eerste aanzet gegeven tot 
het schrijven van een overkoepelende inleiding van de trilaterale 
kennisagenda. Tezamen met de stukken van de subcommissies 
economie en cultuurhistorie, die in 2015 reeds hun workshops 
hadden gehouden, worden deze bouwstukken voor een 
trilaterale kennisagenda besproken en geprioriteerd tijdens het 
14e International Scientific Wadden Sea Symposium, dat in mei 
2017 in Denemarken wordt gehouden ter voorbereiding op de 
eerstkomende regeringsconferentie, die in 2018 in Nederland 
plaats zal vinden. Jouke van Dijk heeft in 2016 verschillende 
keren presentaties gegeven over de voortgang van de trilaterale 
kennisagenda, o.a. bij de Wadden Sea Board. 

In juni organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee 
in samenwerking met de Waddenacademie een Kennistafel 
Eems-Dollard 2050. De dag werd geleid door voorzitters Pier 
Vellinga van de Waddenacademie en Peter Herman van het 
NIOZ, met deelname van deskundigen vanuit kennisinstituten 
en bedrijfsleven. Centrale vraag bij de Kennistafel was: “hoe 
ziet een ecologisch gezond Eems-estuarium, van Herbrum tot 
in de Noordzee, er in 2050 uit?” Het antwoord op die vraag was 
niet eenvoudig te vinden. Wel hielp het om enerzijds vanuit 
de stroming van water, zand en slib uit te gaan, en anderzijds 
van het gebruik van het gebied door planten, vogels, vissen en 
mensen. Het uitgewerkte streefbeeld (www.ee-eemsdelta.nl) is 
een referentiekader voor de projecten die zijn opgenomen in het 
Programma Eems-Dollard 2050. 

Het ontwikkelen 
van een trilaterale 
kennisagenda

Agenderen: het op de bestuurlijke en 
wetenschappelijke agenda zetten van 
onderzoeksvragen die voor een economisch 
en ecologisch verantwoorde ontwikkeling 
van het waddengebied relevant zijn

Kerntaak 1	

B
Het bewaken van de 
wetenschappelijke 
kwaliteitsborging 
van (grootschalige) 
(overheids) projecten

http://www.ee-eemsdelta.nl
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In september verscheen het eindrapport van de onafhankelijke 
evaluatiecommissie van het Nationaal Zee- en Kustprogramma 
(ZKO) van NWO. Voorzitter van de evaluatiecommissie was Hessel 
Speelman van de Waddenacademie. Met het ZKO-programma, 
dat liep van 2008 tot 2013, is een budget gemoeid van ongeveer 
21 miljoen euro. 
De evaluatiecommissie is overwegend positief over de 
wetenschappelijke kwaliteit van het programma en concludeert 
dat ook de andere doelen gedeeltelijk bereikt zijn. Het ZKO 
programma is er niet volledig in geslaagd om het gat tussen 
fundamenteel en beleidsgericht onderzoek te dichten, maar er 
zijn belangrijke stappen gezet.

In mei 2016 heeft de Waddenacademie in samenwerking met 
de RUG Campus Fryslân en Stenden Hogeschool een voorstel 
ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 
over duurzaam toerisme. Kern van het voorstel was de vraag 
hoe het duurzaam toerisme in het waddengebied te vergroten 
teneinde met name ook de werkgelegenheid in het gebied 
voor banen op MBO 2 en MBO 3 niveau te versterken. Met het 
projectvoorstel is een bedrag gemoeid van 655.000 euro. Het is 
nog onzeker of het voorstel wordt toegekend.

In juni hebben 13 kennisinstellingen en 2 overheden het Hoger-
Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend op initiatief van 
de Provincie Fryslân. Met deze ondertekening hebben partijen 
de samenwerking om in Leeuwarden meer masteropleidingen 
en promotie-onderzoeksprojecten te realiseren bekrachtigd, 
om zo ook de duurzame economische ontwikkeling van het 
Waddengebied te versterken. De Waddenacademie is een van de 
ondertekenaars van het Hoger Onderwijsakkoord.

In de loop van het jaar zijn partijen bij elkaar gebracht die 
willen experimenten met zilte teelten. Het Interreg-Noordzee 
projectvoorstel heeft verder vorm gekregen. De Waddenzee 
partijen die meedoen zijn de Zilte Teelt proefboerderij van Texel, 
de proefboerderij SPNA uit de Kollumemerwaard, de Kookstudio 
c.s. van Terschelling en de provincie Groningen, die als 
penvoerder optreedt, met het dubbele dijken project bij Delfzijl. 
In de loop van 2017 wordt duidelijk of het project, waarmee 
6 miljoen euro is gemoeid en waaraan 16 partijen rondom de 
Noordzee deelnemen, wordt toegekend.

C
Het bevorderen 
van een duurzame 
economische 
ontwikkeling van het 
Waddengebied
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In juli heeft de Waddenacademie, in samenwerking met 
Programma naar een Rijke Waddenzee, de uitkomsten van 
het Waddenhuisberaad aangeboden aan het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Het Waddenhuisberaad is de opvolger 
van het Fryske Akademy Beraad uit 2004.
Het Waddenhuisberaad zelf vond plaats op 25 februari in het 
Huis voor de Wadden in Leeuwarden, met deelname van 25 
wetenschappelijk experts uit diverse disciplines.
Door ecologische, economische en sociaal-culturele domeinen 
met elkaar in verband te brengen werd de spanning tussen 
aan de ene kant de bescherming van het ecosysteem en aan de 
andere kant de economische en sociaal-culturele menselijke 
activiteiten expliciet in beeld gebracht. De maatschappelijke 
activiteiten en externe dreigingen zijn geëvalueerd waarbij 
zowel de negatieve ecologische als de positieve economische 
effecten zijn beoordeeld. Vervolgens zijn beide soorten effecten 
in een ranking gezet.

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport van het 
Waddenhuisberaad:
• Klimaatverandering zorgt voor drie verschillende effecten, 

die alle individueel hoog scoren, te weten (1) Versnelde 
zeespiegelstijging, (2) de komst van een ander type Stormen 
en (3) Stijging van de watertemperatuur. Het geaccumuleerde 
effect van klimaatverandering wordt door de experts als 
potentieel zeer schadelijk beoordeeld. 

• Een aantal visserij-activiteiten heeft een grote negatieve 
invloed op het ecosysteem van de Waddenzee.  
De visserijvormen Garnalenvisserij, Noordzeevisserij, 
Mosselvisserij en Sleepnetvisserij scoren relatief hoog, met 
ook een hoge spreiding in de mening van de experts. Binnen 
deze groep valt met name de score voor de Noordzeevisserij 
op, want deze vindt niet binnen de Waddenzee plaats. 
De andere visserijvormen betreffen activiteiten die in de 
Waddenzee plaatsvinden en alleen daarop beoordeeld zijn. 
De verklaring voor de hoge score voor de Noordzeevisserij 
is dat relatief veel experts veronderstellen dat er een 
doorwerking is naar het voedselweb van de Waddenzee. Bij 
de Garnalenvisserij hebben de experts de gevolgen van het 
Viswad convenant niet kunnen meenemen, aangezien dit 
convenant nog te weinig uitgewerkt bleek.
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• De grootste positieve impact op welvaart en welzijn in het 
Waddengebied wordt veroorzaakt door: Havenactiviteiten, 
Toerisme, de Veerverbindingen en de Vaargeulen (baggeren/
onderhoud). Daarna volgen Zandsuppleties, Kabels en Leidingen 
(aanleg en onderhoud), de Bruine Vlootvaart, Plezierjachten, 
Windenenergie en de Garnalenvisserij. Het toerisme op de 
eilanden, de veerverbindingen en de bruine vloot hebben 
weinig ecologische impact, terwijl deze onderwerpen een hoge 
economisch/sociaal-culturele waarde hebben.

In september heeft de Waddenacademie geadviseerd over 
het Investeringskader Waddengebied van het Waddenfonds. 
Mede als gevolg van het advies van de Waddenacademie is het 
Investeringskader nu gericht op een beperkt aantal majeure 
opgaven in de sfeer van ecologie en economie en wordt 
versnippering voorkomen. De Waddenacademie heeft positief 
geadviseerd over het Investeringskader dat er nu ligt, zodat met 
alle partijen verder gewerkt kan worden aan de gezamenlijke 
opgave om het unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee op een 
ecologisch verantwoorde wijze verder economisch te ontwikkelen. 

In september heeft de Waddenacademie de begeleidingscommissie 
‘Omgevingseffecten van Blue Energy’ geïnstalleerd, bestaande 
uit drie portefeuillehouders van de Waddenacademie, Hessel 
Speelman (voorzitter), Katja Philippart en Pier Vellinga. Doel 
van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door REDstack in 
samenwerking met een aantal kennisinstellingen, is na te gaan 
tot welk vermogen een blue energy centrale opgeschaald kan 
worden binnen acceptabele effecten op het aquatisch milieu van 
de Waddenzee en het IJsselmeer. 
 
Jouke van Dijk is lid van het Regiecolllege Waddengebied 
als vertegenwoordiger van de wetenschap en uit die hoofde 
ook mede betrokken bij het bevorderen van een duurzame 
economische ontwikkeling van het Waddengebied.
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Er is binnen de Wetenschappelijke Adviesraad van de 
Waddenacademie gesproken over de mogelijkheden om een of 
enkele bijzondere leerstoelen met betrekking tot de wadden bij 
een van de WAR-partners te vestigen. Dit overleg heeft nog niet 
tot concrete resultaten geleid.

 

Programmeren: het stimuleren 
van een goede samenhang tussen 
regionaal, nationaal en internationaal 
waddenonderzoek

In januari publiceerde Jouke van Dijk samen met Lourens 
Broersma en Nora Mehnen het artikel ‘Options for socioeconomic 
developments in ICZM for the tri-national Wadden area’ in het 
vooraanstaande internationale wetenschappelijk tijdschrift Ocean	
&	Coastal	Management. Dit artikel wordt door de Waddenacademie 
gratis (Open Access) beschikbaar gesteld.

In maart bood de Waddenacademie een audit aan het 
Waddenfonds aan over de meest effectieve maatregelen om de 
bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken.
Enkele belangrijke conclusies uit de audit zijn dat de meest 
veelbelovende mogelijke maatregelen om de lokale visbestanden 
en andere natuurlijke waarden van deze regio te versterken 
bestaan uit een vermindering van de visserijinspanning, het 
aanbieden van geschikte leefgebieden (zoals brakwater zones) en 
het faciliteren van vismigratie. In de audit wordt ook aanbevolen 
tot het opzetten van een testfaciliteit bij Kornwerderzand en 
een geïntegreerd meetprogramma voor trekvissen in het hele 
waddengebied. 

In juli bracht de Waddenacademie een door Sarah Verroen 
(Fish & Farm) opgesteld overzicht uit over de visserijsector 
in het waddengebied. Het rapport geeft een overzicht van de 
relevante visserij organisaties en ontwikkelingen in de visserij 
anno juli 2016. 

Kerntaak 2

E
Het (gevraagd 
en ongevraagd) 
uitbrengen van 
wetenschappelijke 
rapporten  
en verkenningen

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

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569115300399
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569115300399
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/an-explanatory-study-into-effective-measures-to-strengthen-diadromous-fish-stocks-in-the-wadden-sea/
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/an-explanatory-study-into-effective-measures-to-strengthen-diadromous-fish-stocks-in-the-wadden-sea/
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/visserij-op-de-waddenzee-in-vogelvlucht/
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In juli presenteerde de Waddenacademie de essaybundel Visies	op	
de	Wadden;	zes	essays	ten	behoeve	van	de	Beleidsverkenning	Toekomstige	
Rol	en	Ambitie	van	het	Rijk	voor	het	Waddengebied. Deze essays zijn 
opgesteld mede op verzoek van het ministerie van IenM die de 
inhoud gebruikt bij het opstellen van de Beleidsverkenning. 
De bundel bevat essays van zes jonge wetenschappers uit 
verschillende disciplines, die hun visie geven op de toekomst 
van het Waddengebied: Cultuurhistorie (dr. Linde Egberts VU), 
Ecologie (dr. Allert Bijleveld, NIOZ), Energie (dr. Jan Post, Wetsus), 
Internationale context (dr. Chris Seijgers, Deltares), Klimaat  
(dr. Jantsje van Loon, WUR) en Economie en havens (dr. Sierdjan 
Koster, RUG). 

In juli bracht de Waddenacademie een position paper uit over 
de zoutwinning onder de Waddenzee. Over de voorgenomen 
zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in 
Harlingen is een stevige maatschappelijke discussie ontstaan. 
Om deze reden heeft de Waddenacademie een position paper 
opgesteld waarin de wetenschappelijke en technologische data, 
informatie en kennis van de voorgenomen zoutwinning onder 
de Waddenzee zijn geanalyseerd.
De analyse is gedaan door vier wetenschappers die tot dusverre 
geen van allen betrokkenheid hebben gehad bij het dossier 
‘Zoutwinning in de Waddenzee’. De analyse richtte zich op 
de geomechanische en technologische aspecten (prof. Janos 
Urai, Aachen University), de morfodynamische aspecten 
(prof. Suzanne Hulscher, Universiteit Twente), de ecologische 
aspecten (prof. Patrick Meire, Antwerpen University) en de 
economische aspecten (mr.drs. Gerlof Rienstra, Rienstra 
Beleidsonderzoek en Beleidsadvies) van de voorgenomen 
zoutwinning onder de Waddenzee.

In augustus bracht de Waddenacademie een rapport uit over de 
bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de 
Waddenzee langs de Afsluitdijk. Uit het op basis van feitelijke 
monitoring opgestelde rapport van Altenburg & Wymenga in 
samenwerking met Goede Vissers, wordt duidelijk dat de omvang 
van de bijvangst bij kleinschalige visserij gering is door het 
gebruik van aangepast vistuig.

In oktober heeft de Waddenacademie een position paper 
uitgebracht over de bruikbaarheid van Bayesian Belief Networks 
(BBN) modellen voor het inschatten van cumulatieve effecten. 
BBN’s zijn statistische modellen waarin op basis van data de 
onderlinge afhankelijkheid van verschillende variabelen op de 
kansverdeling op het zich voordoen van een mogelijke uitkomst 
gemodelleerd kan worden.  

http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/visies-op-de-wadden/
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/visies-op-de-wadden/
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/visies-op-de-wadden/
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/position-paper-zoutwinning-onder-de-waddenzee/
http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/03-Thema_s/Ecologie/AW_rapport_2183_eindrapport_Bijvangst_Wolhandkrabvisserij.pdf
http://www.waddenacademie.nl/nl/news/detail/the-utility-of-bayesian-belief-networks-for-analysis-of-cumulative-effects-in-the-wadden-sea/
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Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke 
Folmer in de position paper in kaart gebracht hoe BBN’s gebruikt 
kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te 
schatten. 

In december bracht de Waddenacademie een tweede rapport 
uit over het spoelmeer “Holwerd aan Zee”. In dit rapport, dat 
wederom in samenwerking met het Programma naar een Rijke 
Waddenzee tot stand kwam, wordt vastgesteld dat de effecten 
van een spoelmeer op de hoeveelheid onderhoudsbaggerwerk 
voor de varianten die door Deltares zijn onderzocht minder groot 
zijn dan aanvankelijk geschat. Om het spoelmeer beter te laten 
werken zullen er bij de geulmonding in meer of mindere mate 
geleidewerken moeten worden aangelegd, zo is de conclusie. 
Het rapport schetst drie alternatieven. Geadviseerd wordt om in 
elk geval een van de varianten door te rekenen en vervolgens 
te kijken hoe dit uitpakt op financieel, maatschappelijk en 
juridisch terrein. 

Voor het monitoren van economische, ecologische en sociaal-
culturele duurzaamheid in het waddengebied heeft de 
Waddenacademie in samenwerking met Telos, Brabants 
centrum voor duurzame ontwikkeling, vanaf 2015 de zogeheten 
Waddenbarometer in het leven geroepen. De Waddenbarometer, 
waaraan constant wordt gewerkt, is spiegel en hulpmiddel 
in de zoektocht naar een duurzame ontwikkeling van het 
Waddengebied. Ecologisch, economisch en sociaal-cultureel 
kapitaal worden met elkaar in verband gebracht. Ten aanzien 
van kansen, bedreigingen en wisselwerkingen tussen deze 
terreinen kan voortdurend de hand aan de pols worden 
gehouden. In 2016 zijn verschillende succesvolle initiatieven 
ontplooid om te verkennen in hoeverre deze methodiek ook in 
trilateraal verband kan worden toegepast.

In 2016 heeft de Waddenacademie het initiatief genomen 
om samen met onderzoeksbureau Decision te verkennen in 
welke mate mobiele telefoondata kunnen worden gebruikt om 
toeristenstromen in het waddengebied in kaart te brengen. 

F
Het monitoren van 
de ontwikkeling van 
de economische, 
ecologische en 
sociaal-culturele 
duurzaamheid in het 
waddengebied



13 jaarverslag 2016waddenacademie

In april heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds  
gefinancierde projecten met een grote onderzoekscomponent  
(Waddensleutels, Mosselwad, Metawad en WaLTER) geëvalueerd.  
De evaluatiecommissie stond onder voorzitterschap van Hessel 
Speelman en had als leden drs. Willem Ligtvoet (Planbureau voor 
de Leefomgeving), prof.dr. Patrick Meire (Universiteit van Ant-
werpen), prof.dr. Peter van Tienderen (Universiteit van Amsterdam) 
en Jaap Verhulst (Ministerie van Economische Zaken).
De evaluatiecommissie stelde vast dat de vier Waddenfonds-
projecten vele resultaten hebben opgeleverd, waarbij zowel de 
maatschappelijke relevantie en impact als ook de wetenschap-
pelijke kwaliteit de commissie aangenaam hebben verrast.  
De commissie was ook onder de indruk over de wijze waarop de  
samenwerking in de vier Waddenfondsprojecten vorm heeft  
gekregen. Kennisinstellingen, natuurbeschermingsorganisaties en 
terrein- en beheerorganisaties hebben elkaar weten te vinden en 
hebben elkaar scherp gehouden, met respect voor elkaars  
rol en deskundigheid.

In mei hebben de Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds en de 
Waddenacademie gezamenlijk op verzoek van het Waddenfonds 
alle ruim 100 projecten die in de afgelopen tien jaar door het  
Waddenfonds zijn gehonoreerd via een expert judgment  
beoordeeld. Deze beoordeling, ondersteund door Royal  
Haskoning DHV, vond plaats tijdens een tweetal expertdagen.  
Met deze midterm review heeft het Waddenfonds een goede basis 
om in de komende jaren gericht sturen op de inzet van de nog  
resterende middelen, zo was het uitgangspunt. 
Enkele in het oog springende conclusies uit het expert judgement:
• Belangrijke uitgangspunten van het Waddenfonds, zoals 

wadden specifiek, additioneel, toekomstbestendig en kennisont-
wikkeling zijn niet altijd manifest in de projecten terug  
te vinden;

• Het aantal projecten dat meerdere doelen van het Wadden-
fonds dient is niet groot;

• In veel projecten komt de samenhang, de relatie met het  
grotere geheel en de relatie tussen projecten onvoldoende  
tot uiting;

• De (wetenschappelijke) onderbouwing van projecten verdient 
verbetering.

Op grond van deze conclusies hebben Kwaliteitscommissie en 
Waddenacademie op zowel programmaniveau als projectniveau 
aanbevelingen gedaan om toekomstige honoreringen uit het Wad-
denfonds beter aan te laten sluiten bij de hoofddoelstellingen van 
het Waddenfonds.
Bovengenoemde evaluaties zijn door de drie provincies gebruikt 
bij de opstelling van het Investeringskader 2017-2027 van het 
Waddenfonds.

G
Het monitoren 
en evalueren 
van de door het 
Waddenfonds 
te financieren en 
gefinancierde 
projecten
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In november heeft het Waddenfonds de Waddenacademie 
gevraagd om een advies over mogelijk te sluiten gebieden in het 
kader van Viswad. Een eerste deel van het advies zal in maart 
2017 aan het Waddenfonds worden gepresenteerd.

In maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis 
van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan. 
Het geschiedenisnetwerk wil de samenwerking aan weerszijden 
van de grens bevorderen in het onderzoek naar cultureel erfgoed 
en regionale geschiedenis. De Waddenacademie participeert via 
Meindert Schroor actief in het netwerk.

In juni werden de eerste vijf leden van De Jonge 
Waddenacademie geïnstalleerd. Met het oprichten van De 
Jonge Waddenacademie wil de Waddenacademie jonge 
onderzoekers stimuleren om onderzoek te doen naar het 
Waddengebied, bij voorkeur in multidisciplinair verband. 
Ook wil de Waddenacademie met het oprichten van De Jonge 
Waddenacademie stimuleren dat jonge wetenschappers zich 
nadrukkelijker bemoeien met het (politiek gevoelige) beleid 
dat zich met betrekking tot de Wadden afspeelt. De Jonge 
Waddenacademie is ook een volgende stap in het streven van de 
Waddenacademie om de waddenwetenschap te verjongen.
De eerste vijf leden van De Jonge Waddenacademie zijn:
Dr. Bas Borsje, Universiteit Twente;
Dr. Eelke Folmer, NIOZ, Koninklijk Instituut voor Onderzoek  
der Zee (voorzitter);
Dr. Stefan Hartman, Stenden Hogeschool;
Dr. Nora Mehnen, Universiteit Oldenburg (secretaris);
Dr. Mans Schepers, Rijksuniversiteit Groningen.

In juni hield Katja Philippart in Amherst (Verenigde Staten) op 
uitnodiging een presentatie op de internationale conferentie 
Fish Passage 2016. In haar presentatie ging ze in op potentiële 
maatregelen om diadrome visbestanden (vissen die migreren 
tussen zoet en zout) in de Waddenzee te versterken. 

H
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Het desgevraagd 
op korte termijn 
adviseren aan het 
Waddenfonds
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en trilateraal) 
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http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/young-wadden-academy/
http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/young-wadden-academy/
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In juni was op Texel een congres van het Europese Horizon 
2020 onderzoeksprogramma Ecopotential, waarin zo’n 100 
internationale wetenschappers hun kennis deelden over het 
modelleren van ecosystemen met behulp van remote sensing 
technieken. Tijdens het congres, dat mede werd mogelijk 
gemaakt door de Waddenacademie, hielden Katja Philippart en 
Pier Vellinga key-note lectures over respectievelijk ecologische  
en klimatologische aspecten van de Waddenzee.

In mei organiseerde de Waddenacademie een sessie over de 
Wadden tijdens de veertiende conferentie van de International 
Small Islands Studies Association (ISISA) op het eiland Lesbos 
in Griekenland. De conferentie was opgebouwd rond drie grote 
thema’s:
1. Geïntegreerd Beheer van eilanden;
2. Eiland identiteit;
3. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van eilanden.
In 2018 zal de vijftiende conferentie van ISASA plaatsvinden in 
Nederland (Leeuwarden en Terschelling). De Waddenacademie 
organiseert de conferentie samen met verschillende partners, 
waaronder Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Oerol.

Op 30 juni en 1 juli 2016 organiseerde de Waddenacademie in 
samenwerking met het NIOZ Wadden Sea Research Centre, de 
Waddenvereniging, de provincie Groningen en de Commissie 
voor de Milieueffectrapportage op Texel een internationaal 
wetenschappelijke symposium over cumulatieve effecten 
in mariene ecosystemen. Ruim honderd wetenschappers, 
beleidsmakers en praktijkmensen namen aan het symposium deel.
Het symposium startte met een excursie over het eiland.  
De tweede dag vond plaats in het gebouw van het NIOZ, met 
voordrachten en discussies waarbij de dagelijkse beheer- en 
beleidsproblemen waar beheerders in de praktijk tegenaan lopen 
als uitgangspunt werden genomen. 

Begin december organiseerden de Waddenacademie, het 
Nordfriisk Instituut (Bredstedt) en het Fisheries and Maritime 
Museum/Centre for Maritime and Business History (Esbjerg) een 
trilateraal symposium over de geschiedenis, het landschap en 
het culturele erfgoed van de Waddenregio. Het symposium vond 
plaats in het “Schloss vor Husum”, in Husum (Duitsland) en was 
met 150 deelnemers volledig volgeboekt. De insteek van het 
symposium was dat het Waddengebied moet worden gezien als 
zowel een cultuurlandschap als een natuurlandschap.  
Het Waddengebied is immers bij uitstek een door mensen 
gemaakt gebied.  

Het organiseren 
van congressen, 
workshops en 
symposia
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http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-cumulative-effects-in-marine-ecosystems/
http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-cumulative-effects-in-marine-ecosystems/
http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-waddenland-outstanding/
http://www.waddenacademie.nl/nl/organisatie/symposia/symposium-waddenland-outstanding/
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Een waaier van onderzoeken gaf een eerste beeld van de 
veelzijdige sociaal-culturele aspecten van het trilaterale 
Waddengebied in relatie tot het eigenlijke Werelderfgoed 
Waddenzee en de eilanden plus het tegenover gelegen aan 
de Waddenzee gelegen en uit die zee ontstane vasteland 
(Waddenland).

Informeren: het op een toegankelijke en 
verantwoorde wijze naar buiten brengen 
van de resultaten van waddenonderzoek

Vanaf 2011 organiseert de Waddenacademie tijdens Oerol een serie 
lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap. Tijdens Oerol 
2016, dat plaatsvond van 10 tot 19 juni op Terschelling, werden 
de lezingen verzorgd in samenwerking met De Jonge Akademie 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Sprekers waren onder meer drs. Lieneke Janssen (Radboud 
Universiteit), dr. Stefan van der Stigchel (Universiteit Utrecht) en 
dr. Martijn Wieling (Rijksuniversiteit Groningen). Alle lezingen zijn 
terug te zien via de website van de Waddenacademie.

De Waddenacademie steunde ook het Oerol project 36.5/	A	durati-
onal	performance	with	the	sea van de New Yorkse kunstenaar Sarah 
Cameron Sunde. In dit project staat zij gedurende een volle cyclus 
van het getij in een waddengebied in het water, waarbij opkomend 
water haar lichaam omvat om het vervolgens weer los te laten.  
Later werd in de Oerol setting een lezing gehouden door Pier  
Vellinga over de stijging van de zeespiegel en wat dit zou kunnen 
betekenen voor het Waddengebied; Sarah Cameron Sunde gaf daar-
bij een toelichting op haar performance en de betekenis van kunst 
en cultuur voor het nadenken over het nu en de toekomst.

In november presenteerde de Waddenacademie tijdens het Noor-
delijk Film Festival een debat onder leiding van Pier Vellinga naar 
aanleiding van de film Onderstroom van documentairemaker 
Jeroen Hoogendoorn. In de documentaire legt Hoogendoorn met 
zijn camera vast waarom de energietransitie in Nederland maar 
moeizaam van de grond komt en de moeite die overheden hebben 
met burgerinitiatieven. Panelleden waren Isabelle Diks (wethouder 
duurzaamheid gemeente Leeuwarden), Johannes Houtsma  
(Platform Duurzaam Fryslân), Albert Koers (Comité Hou Fryslân 
Mooi), Henk Vellinga (Dorpsmolen Reduzum) en Hans van der Werf 
(Friese Milieu Federatie).

Het organiseren 
van de interactie 
tussen kunst en 
wetenschap
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http://www.waddenacademie.nl/nl/taken/informeren/oerol-2016/
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Vanaf mei 2011 vraagt de Waddenacademie elke maand een 
wetenschapper om een opinieartikel in het Friesch Dagblad 
te plaatsen. In het opinieartikel wordt steeds een actueel 
onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht. 
Alle opinieartikelen in de verslagperiode zijn terug te lezen via 
de website van de Waddenacademie.

In augustus vond het congresfestival This	Side	of	Paradise plaats, 
een meerdaags natuurevenement in Haren met lezingen en 
excursies. Tijdens het festival hield Katja Philippart een lezing in 
het blok Wad en zee met als titel: De Afsluitdijk: dikke streep of 
stippellijn? 

In september verscheen de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, onder 
verantwoordelijkheid van Meindert Schroor. De Encyclopedie  
telt rond de 3100 pagina’s, bevat 11.0000 trefwoorden, waaronder 
veel onderwerpen die relevant zijn voor het Waddengebied.  
Aan de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân werkten meer dan  
200 wetenschappers mee.

In februari hield Pier Vellinga de eerste Caspar de Robleslezing 
van Wetterskip Fryslân. In de lezing schetste hij een dubbele 
zeedijk of een doorbraakvrije dijk, als belangrijke instrumenten 
om de gevaren van zeespiegelstijging het hoofd te bieden.

Ook in februari hield Pier Vellinga een lezing voor het 
Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en 
het Fries Landbouwmuseum. Onderwerp was “Boeren 
na de Klimaatakkoorden van Parijs”. Vellinga betoogde 
dat als de landbouw ook wil bijdragen aan ‘Parijs’ om de 
temperatuurstijging onder de 2 graden te houden het 
onvermijdelijk is dat de dierlijke eiwitroute deels vervangen 
wordt voor de plantaardige eiwitroute. 

In maart sprak Pier Vellinga de jaarlijkse Magister Alvinuslezing 
uit van de gelijknamige scholengemeenschap in Sneek. In de 
lezing ging Vellinga in op het Klimaatakkoord van Parijs en hoe 
dit een historische kans biedt om de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen. Hij ging daarbij ook in op de kansen voor zilte 
teelten rondom de Waddenzee en elders in de wereld.

Het verzorgen van 
opinieartikelen

Het ontsluiten van 
waddenkennis 

Het organiseren van 
Wadden cafés en 
lezingenreeksen in 
bibliotheken
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In november gaf Jouke van Dijk een presentatie over het belang 
van de interactie tussen wetenschap en beleid in het trilaterale 
waddengebied voor de Autumn School van de RUG Campus 
Fryslân in het kader van het thema ‘Science in the Regional 
Context’. 

In april verscheen de publicatie ‘Wadden in Beeld’. In dit 
boekje brachten de verschillende beheerorganisaties de meest 
opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 
2015 in beeld. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor 
het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de 
Waddenzee. De Waddenacademie had via Thea Smit zitting in  
de redactie van ‘Wadden in Beeld’. 

In april verscheen het jeugdboek Uitblinkerz! Van Thomas 
Leerink. De uitgave van het boek, dat onderdeel wordt van een 
nieuw educatief project over Waddenzee Werelderfgoed van de 
Waddenvereniging, werd financieel mede mogelijk gemaakt door 
de Waddenacademie. 

Vanaf 2009 plaatsen de Waddenvereniging en de Waddenacademie 
op hun websites wekelijks een stukje waarin recente weten-
schappelijke literatuur over het waddengebied op een voor het 
brede publiek begrijpelijke wijze wordt samengevat. 

In mei organiseerde Stenden Hogeschool in samenwerking met 
de Waddenacademie de tweede Podiumdag. De podiumdagen 
hebben tot doel om de interactie tussen hogescholen en 
samenleving verder te versterken. Centraal tijdens deze tweede 
editie stond de vraag hoe praktijkgericht onderzoek en onderwijs 
het waddentoerisme kunnen versterken. Ruim 100 mensen 
waren bij de Podiumdag aanwezig.

Het vertalen 
van recente 
wetenschappelijke 
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