Het Programma naar een Rijke Waddenzee
en de Waddenacademie organiseren op
23 en 24 mei 2017 een symposium met
als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de
Waddenzee?

18e symposium Waddenacademie
23 & 24 mei 2017
In samenwerking met:
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Deze vraag is niet alleen van belang voor
natuur en natuurbeschermingsorganisaties,
maar voor alle bewoners en gebruikers
in en om de Waddenzee. Op de eerste
dag zal de vraag vanuit verschillende
invalshoeken worden belicht. Bij diverse
onderdelen van het voedselweb wordt
stilgestaan, waarbij zowel wetenschappers
als praktijkmensen vertellen wat ze om
zich heen zien en waar ze kansen zien voor
verbetering en benutting. De tweede dag
is geheel gewijd aan een excursie op de
Waddenzee, om de rijkdom in de praktijk
te ervaren. De deelnemers aan de excursie
worden uitgenodigd om ook zelf een
actieve bijdrage te leveren aan een rijke
Waddenzee.

Organisatie:

PROGRAMMA

23 mei
09.30 - 10.00

Inloop met koffie en thee

10.00 - 10.05	Jouke van Dijk, directeur
Waddenacademie:
Welkom, mede namens Programma naar
een Rijke Waddenzee
10.10 - 10.15	Katja Philippart, portefeuillehouder
Ecologie Waddenacademie, dagvoorzitter:
Introductie van het programma/
streef beeld Rijke Waddenzee
BLOK 1
De basis: slib en zand
10.15 - 10.25	Albert de Hoop, burgemeester Ameland:
De vaargeul naar Ameland; over
verslibbing, baggeren en praktische
oplossingen
10.25 - 10.35	Jelmer Cleveringa, consultant morfologie
ARCADIS:
Een natuurlijke sedimenthuishouding
voor veiligheid, bereikbaarheid en natuur
10.35 - 10.45
Vragen uit de zaal en plenaire discussie
BLOK 2 	De rijke hoekstenen: schelpdieren,
schaaldieren en vis
10:45 - 10.55	Cees Otte, bestuurslid PO Mosselcultuur
en Barbara Holierhoek, voorzitter
vissersverenigingen Ons Belang
en Hulp in Nood:
Hoe staat het met de visserij op
schelpdieren, schaaldieren en vis in
de Waddenzee?
10.55 - 11:10 	Ingrid Tulp, onderzoeker Wageningen
Marine Research:
Trends in de schaaldieren en visserij in
de Waddenzee in de afgelopen vijftig jaar
11:10 - 11.25	Karin Troost, onderzoeker Wageningen
Marine Research:
Trends in de schelpdieren in de
Waddenzee in de afgelopen vijftig jaar
11.25 - 11.45 	Gesprek van Katja Philippart met
Cees Ottte en Barbara Holierhoek
11.45 - 12.15
Vragen uit de zaal en plenaire discussie
12.15 - 13.15

Lunch

BLOK 3
Trekkende en broedende vogels
13.15 - 13.25	Manon Tentij, programmamanager
Vogelbescherming Nederland:
Hoe gaat het met de vogels in het
Waddengebied?
13.25 - 13.45	Theunis Piersma, hoogleraar
trekvogelecologie RUG:
De Flyway Waddenzee: Hoe staat het
met ‘de onmisbare schakel’ Waddenzee
voor de trekvogels?
13.45 - 14.00	Vragen uit de zaal en plenaire discussie

24 mei

BLOK 4
Havens en een rijke Waddenzee
14:00 - 14:20	Bart Kuipers, haveneconoom Erasmus
Universiteit Rotterdam:
De economische betekenis van
de Waddenzeehavens
14:25 - 14:45 	Gesprek van Katja Philippart met
Arjen Bosch, secretaris Raad van
Advies Waddenzeehavens:
Hoe dragen de Waddenzeehavens bij
aan de rijkdom van de Waddenzee?
14:45 - 15:00
Vragen uit de zaal en plenaire discussie
15:00 - 15:30

Pauze

BLOK 5 	Hoe speelt de waterrecreatie
sector in op de rijke Waddenzee?
15:30 - 15:45	Kor Wijngaarden, voorzitter
Wadvaarders:
Kunnen recreatievaart en natuur elkaar
in de Waddenzee versterken?
15:45 - 16:00	Michiel Firet, programmamanager
Wadden Staatsbosbeheer:
Een reflectie van een natuurbeschermer
16:00 - 16:15	Vragen uit de zaal en plenaire discussie
BLOK 6
Plenaire zaaldiscussie
16:15 - 16:45	Plenaire zaaldiscussie
Wat vinden we van de rijkdom van
de Waddenzee?
16.45 - 17.00	Katja Philippart: enkele afsluitende
woorden en afronding
17:00 - 17:45
Borrel
17:45 - 18:15 	Optreden van zanger Gerrit Breteler
begeleid door Peter van der Zwaag
(piano)
18:15 - 20:00
Diner ter plaatse

Met 3 zeilschepen vertrekken
we om 09.30 vanuit Lauwersoog
de Waddenzee op. Tijdens de
zeiltocht wordt op alle drie de
boten een inleiding gegeven door
Nienke Dijkstra (Doe eens Wad)
en Martha Buitenkamp (Swimway)
en per schip een waddenquiz
gespeeld. Onder aanvoering van
Nienke wordt ook zwerfafval
opgeruimd als praktische bijdrage
van de deelnemers van het
symposium aan een Plasticvrij
Werelderfgoed Waddenzee.

