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Wetenschappers uit Fiji leren bbij op Terschelling

ISISA-congres trekt
internationaal gezelschap naar
Waddeneiland

Geert Veldstra

Terschelling | Wat kunnen de Wad-
deneilanden en de Fiji-eilanden in de
Stille Oceaan van elkaar leren? Dat
soort vragen stonden de afgelopen
dagen centraal tijdens het congres
van de International Small Island As-
sociation (ISISA), dat dit jaar door de
Waddenacademie werd georgani-
seerd.

Ruim 150 wetenschappers die be-
trokkenzijnbij studies over kleine ei-
landen kwamenbijeen omkennis uit
te wisselen. ,,Veel kleine eilanden
staan voor dezelfde uitdagingen”,
zegt secretaris Klaas Deen van de
Waddenacademie. ,,Of het nou over
de Fiji-eilanden of Terschelling gaat,
overal speelt de vraag hoe de huisves-
ting op peil kan blijven en overal is
men afhankelijk van een goede om-
gang met de natuurlijke omgeving.
Het congres is bedoeld voor weten-
schappers om te netwerken en om
van elkaar te leren.”

Het eerste congres van ISISA werd

in 1994 gehouden in de Japanse stad
Okinawa. Dit jaar werden er voor het
eerst grote bijdragen vanuit de Wad-
denacademie geleverd. ,,Wij werden
in 2013 gevraagd het congres te orga-
niseren en kozen er vanwege Cultu-
rele Hoofdstad voor omdat dit jaar te
doen.”

De kosten van het congresworden
geschat op zo’n 130.000 euro.

Er werden niet alleen lezingen ge-
geven vanuit een wetenschappelijk
oogpunt. Zo gaf boswachter Remi
Hougee een lezing over begrazing en
natuurherstel in het duingebied.
,,Sinds de begrazing in het duinge-
bied gaat het best goed met de ecolo-

gie. Het duinviooltje is teruggekeerd
en ook de tapuit doet het goed. Dat is
wel bijzonder want in de rest van Eu-
ropa gaat het een stuk minder goed
met dit vogeltje.”

Schelpengroei
Er waren geen collega-boswachtersEr waren geen collega-boswachters
vanHougeeuit andere landenaanwe-
zig op het congres. ,,Dat zouwel inte-
ressant zijn geweest. Maar ik heb zelf
nog een paar interessante lezingen
gevolgd. Bijvoorbeeld over de relatie
tussen economie ennatuurherstel op
de Fiji-eilanden, waarbij bepaalde ge-
bieden worden afgeschermd om
schelpengroei te bevorderen. Vanwe-
ge de verkoop van de schelpen levert
dit weer economische voordelen op
voor de eilanden. Bij ons wordt nog
weleens andersom gedacht, waarbij
de natuur ten koste gaat van de eco-
nomie.”

Het congres begon afgelopen zon-
dag in Leeuwarden. Sinds maandag
zitten de wetenschappers op Ter-
schelling. Vandaag krijgen zij een le-
zing van algemeen directeur Marelie
van Dongen van het festival Oerol.
,,VanwegeOerol hebbenwe voor Ter-
schelling gekozen. Morgen gaat een
groep een paar voorstellingen bezoe-
ken.”
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De deelnemers aan het congres maakten een excursie door het duingebied bij Paal 8. Foto: Neeke Smit


