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Programma



Achtergrond
Op 26 juni 2009 is het Nederlandse deel van de Waddenzee vanwege haar 
‘Outstanding Universal Value (OUV) bijgeschreven op de lijst van UNESCO 
werelderfgoederen. Om op die lijst te komen moet een gebied zich op drie 
manieren kwalificeren: het moet aan tenminste één van de selectiecriteria 
van UNESCO voldoen, het moet compleet zijn én adequaat worden beheerd 
en beschermd. De Waddenzee voldoet aan drie van de vier criteria voor een 
natuurlijk werelderfgoed, namelijk unieke geologische processen (criterium 
xiii), ecologische en biologische processen (ix), en biodiversiteit (x). Het vierde 
criterium (vii), zijnde exceptionele natuurlijke fenomenen en (landschappelijke) 
schoonheid, is destijds niet als onderdeel van de aanvraag meegenomen.
Wat betreft compleetheid (‘integriteit’) dient het gebied groot genoeg te 
zijn om deze uitzonderlijke aspecten volledig te omvatten en te beschermen. 
Volgens UNESCO waren door vier decennia gezamenlijke inspanningen door 
Denemarken, Duitsland en Nederland ook de bescherming en het beheer van 
het Werelderfgoed-gebied effectief veiliggesteld.

Actuele ontwikkelingen
Op 25 januari 2022 vond in de Tweede Kamer het commissiedebat ‘Wadden’ 
plaats. Tijdens dit debat kondigde de Minister voor Natuur en Stikstof de 
ontwikkeling en uitrol van een ‘Integraal Beleidskader Natuur Waddenzee’ aan, 
met als doel het robuuster maken van het ecologisch systeem van de Waddenzee 
via de realisatie van gespecificeerde en geconcretiseerde Natura2000-
instandhoudingsdoelstellingen. Tijdens dit debat werd ook gesproken over 
rust, stilte, openheid en duisternis als belangrijke landschappelijke kernwaarden 
van de Waddenzee binnen het Waddenzeegebied. Deze kernwaarden zijn 
eerder ook als zodanig in de in het voorjaar van 2021 door vele partijen in 
het Waddengebied ondertekende ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ 
opgenomen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd 
zich te willen inspannen om de inhoudelijke invulling van de criteria voor 
de landschappelijke kernwaarden sneller dan eerder aangegeven (in 2023) 
beschikbaar te krijgen, als onderdeel van een afwegingskader voor menselijk 
medegebruik. 

Het symposium
Tijdens het symposium zal worden ingegaan op de vraag hoe de waarden van 
de Waddenzee vanuit het beleidskader Natuur, de landschappelijke kernwaarden 
en de Outstanding Universal Value zich tot elkaar verhouden. Zijn deze 
overlappend, vullen ze elkaar aan, ontbreekt er wat of is er mogelijk sprake van 
een zekere spanning? Tijdens het symposium wordt ook Wadden in Beeld 2021 
gepresenteerd. Tevens wordt de Waddenacademieprijs voor het beste Wadden 
gerelateerde proefschrift over de periode 2019 – 2021 uitgereikt. 



:

09.30 – 10.00 Inloop met koffie en thee en wat erbij

10.00 – 10.05 Katja Philippart, directeur Waddenacademie:
  Welkom namens de organiserende partijen

10.05 – 10.15 Tracy Metz, moderator:
  Doorlopen van het programma

Blok 1 Het kader

10.15 – 10.35  Bernard Baerends, secretaris Common Wadden Sea Secretariat:
   Outstanding Universal Value; waarom is de Waddenzee werelderfgoed?

10.35 – 10.45  Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Stikstof  
en Natuur:

  Het beleidskader Waddennatuur; waar staan we nu?  

10.45 – 11.05  Linda-Rose Santhagens, directeur netwerkontwikkeling RWS 
Noord Nederland:

   Presentatie rapport ‘Wadden in Beeld 2021’ en overhandiging eerste 
exemplaar aan Minister Van der Wal

11.05 – 11.10  Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Stikstof  
en Natuur:

  Eerste reactie op rapport ‘Wadden in Beeld 2021’

11.10 – 11.30  Panelgesprek met Bernard Baerends, Christianne van der  
Wal-Zeggelink, Linda-Rose Santhagens en de deelnemers in de 
zaal naar aanleiding van de gehouden presentaties onder leiding  
van Tracy Metz

11.30 – 11.45  Gerrit Breteler, zanger en Peter van der Zwaag, pianist
  Muziek 

11.45 – 12.05  Wannes Lely en Nika van Asselt, deelnemers Jongeren Waddenmars 
en Trilateral Youth Conference:

  Wad nu, Wad later? Uitkomsten Waddenmars & Trilateral Youth Conference

12.05 – 13.30 Lunch
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Blok 2 De waarden van het Waddengebied 

13.30 – 13.50 Ernst Lofvers, senior adviseur RWS NN:
  De geologische waarden van de Waddenzee

13.50 – 14.10 Valerie Reijers, universitair docent geowetenschappen UU:
  De ecologische en biologische waarden van de Waddenzee

14.10 – 14.30 Martin Baptist, senior onderzoeker Wageningen UR:
  De biodiversiteit waarden van de Waddenzee

14.30 – 14.50  Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie 
Waddenacademie:

  De landschappelijke waarden van de Waddenzee

14.50 – 15.05 Gerrit Breteler, zanger en Peter van der Zwaag, pianist
  Muziek

15.05 – 15.35 Koffie- en theepauze

15.35 – 15.55  Kathleen Ferrier, voorzitter Nationale UNESCO Commissie:
   Het beheren van de Waddenzee als Werelderfgoed;  

Hoe doet Nederland het?  

15.55 – 16.15  Discussie met de zaal naar aanleiding van het middagprogramma 
onder leiding van Tracy Metz

16.15 – 16.20 Tracy Metz, moderator: Korte samenvatting van de dag 

Blok 3 Waddenacademieprijs 2021

16.20 – 16.30 Katja Philippart, directeur Waddenacademie:
   Uitreiking Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde 

proefschrift 2019 – 2021 

16.30 – 17.30 Aangeklede borrel  
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