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1. Inleiding 

De Waddenacademie is op 30 juli 2008 opgericht als onafhankelijke wetenschappelijke 

netwerkorganisatie, waarvan de missie, taken en positionering gebaseerd op de vierde doelstelling van 

het Waddenfonds: ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het 

Waddengebied’. 

Missie                                                                                                                                                               

De officiële missie van de Waddenacademie luidt als volgt: ‘De Waddenacademie verbindt kennis over 

het Waddengebied en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. Kennisgebieden zijn de geowetenschap, 

ecologie, cultuurhistorie, economie, klimaat en water. De Waddenacademie draagt zo bij aan de 

duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, waar de waarden van de natuur en het landschap aan 

de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers’.  

Kerntaken                                                                                                                                                               

Als netwerkorganisatie verbinden wij partijen in het Waddengebied via de drie kerntaken die in het in 

december 2005 uitgebrachte Uitvoeringsplan Waddenacademie werden vastgesteld en die we bij de 

instelling van de Waddenacademie in 2008 hebben meegekregen:  

• Agenderen (vragen articuleren): het in samenspraak met beleid, beheer en belanghebbenden 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. 

 

In 2016 heeft de Waddenacademie van het Waddenfonds een vierde kerntaak erbij gekregen: 

• Monitoren: het in kaart brengen, bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit 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.  

Daarnaast worden alle overige wettelijke middelen ingezet die aan het doel van de Waddenacademie 

bijdragen, met inbegrip van de wetenschappelijke ondersteuning van het Waddenfonds.      

Organisatie 

Sinds 1 juli 2014 is de Waddenacademie een onafhankelijke stichting. Het Waddenfonds draagt zorg 

voor de basisfinanciering van de Waddenacademie. Details over de samenstelling van de hierna 

vermeld organen van de Waddenacademie zijn opgenomen in bijlage 1. 

De Waddenacademie is een netwerkorganisatie, met vijf parttime (max. 0,4 fte) portefeuillehouders op 

de onderzoeksgebieden ecologie, economie, geowetenschap, cultuurhistorie en klimaat & water. Zij 

worden ondersteund door een klein bureau (in totaal 2,5 fte) dat is gevestigd in het Huis voor de 

Wadden in Leeuwarden. Elke portefeuillehouder heeft standaard een 0,2 fte aanstelling bij de 

Waddenacademie. Daarnaast hebben de voorzitter en vicevoorzitter ten behoeve van hun bestuurlijke 

verantwoordelijkheden en het managen van de organisatie respectievelijk 0,2 fte en 0,1 fte uitbreiding 

van de standaard formatie van één dag. Deze standaard van één dag per week wordt gebruikt voor 

verschillende werkzaamheden: het voorbereiden en deelnemen aan de reguliere vergaderingen, intern 

en extern overleg en het bijhouden van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied van de 

portefeuille die van belang zijn voor het Waddengebied. Ook het onderhouden van relevante 
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netwerken, het deelnemen aan ter zake doende symposia, workshops, expertmeetings, 

klankbordgroepen, en het geven van adviezen, het schrijven, reviewen en editen van artikelen en 

notities is onderdeel van deze dag per week.  

Deze algemene taken zijn niet toe te rekenen aan andere specifieke begrotingsposten en vallen in de 

begroting onder de post Personele Kosten Portefeuillehouders. Dit geldt ook voor de post Personele 

Kosten Bureaumedewerkers.  

De standaard aanstelling van een portefeuillehouder kan op tijdelijke basis worden uitgebreid voor 

specifieke extra taken. In die gevallen worden deze extra personele kosten in de verantwoording 

toegerekend aan specifieke projecten en bijbehorende begrotingsposten. In sommige projecten 

kunnen dus op ad hoc basis ook personeelskosten van portefeuillehouders bovenop de ‘standaard’ 

formatie per portefeuillehouder worden toegerekend aan activiteiten. De Raad van Toezicht heeft 

bepaald dat elke portefeuillehouder een maximum aanstelling van 0,4 fte in dienst van de 

Waddenacademie kan hebben, zodat de maximale formatie van de gezamenlijke portefeuillehouders 

2.0 fte bedraagt. Uit de urenstaten die bij de verantwoording worden ingeleverd, blijkt dat in de 

praktijk de portefeuillehouders meestal ca. 0,1 fte extra onbetaald werken voor specifieke projecten, 

maar deze onbetaalde uren worden niet als kosten aan projecten toegerekend. De planning en 

uitvoering van de taken van de portefeuillehouders worden elk jaar in functioneringsgesprekken 

besproken met de Raad van Toezicht.  

Om de betrokkenheid van jonge wetenschappers bij het onderzoek in het Waddengebied te 

stimuleren, en zo een nieuwe generatie van waddenonderzoekers te bevorderen, heeft de 

Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht. YWA rapporteert zelfstandig 

over haar activiteiten. 

Afleggen van verantwoordelijkheid                                                                                                                                 

De Waddenacademie legt jaarlijks verantwoording over de uitgevoerde activiteiten en de financiële 

verantwoording daarvan af aan de Raad van Toezicht (RvT) en aan het Waddenfonds over de 

ontvangen subsidie.                                                                                                                                            

De Waddenacademie is onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur. Om die reden wordt de 

Waddenacademie eens in de vijf jaar extern beoordeeld. In de statuten van de Waddenacademie is 

vastgelegd dat dit geschiedt door een door het bestuur van de KNAW benoemde Externe 

Evaluatiecommissie. In dat kader is de Waddenacademie in 2018 voor de tweede maal conform het 

zogeheten Standard Evaluation Protocol (SEP) voor het evalueren van onderzoek en van 

onderzoeksbeleid voor wetenschappelijke instellingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) geëvalueerd over de periode 1 juli 2013 – 30 juni 2018 door een door de 

KNAW ingestelde externe evaluatiecommissie. Deze evaluatiecommissie, voorgezeten door Sybilla 

Dekker, Minister van Staat en voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, beoordeelde de drie criteria van het SEP wetenschappelijke kwaliteit, de maatschappelijke 

relevantie van het werk en de levensvatbaarheid van de Waddenacademie als zeer goed. Ook de wijze waarop de 

Waddenacademie heeft bijgedragen aan de vierde doelstelling van het Waddenfonds (‘het ontwikkelen 

van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied’) beoordeelde de 

evaluatiecommissie ook als zeer goed. 

Inhoudelijke advisering                                                                                                                           

De Waddenacademie wordt wetenschapsinhoudelijk geadviseerd door de Wetenschappelijke 

Adviesraad (WAR). De WAR vergadert in principe twee keer per jaar plenair met de 

portefeuillehouders, maar in bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.                                                              

Met ingang van 2020 bestaat de WAR uit vijf wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf 

wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig 

verdeeld over de wetenschappelijke instituten die zich met het Waddengebied bezighouden. De WAR 



5 

wordt voorgezeten door Susanne Hulscher (hoogleraar Universiteit Twente en tevens lid WRR) als 

onafhankelijk voorzitter. Zij was ook voorzitter van de voormalige WAR. 

Ondersteuning                                                                                                       

Het bureau, gevestigd in het Huis voor de Wadden, ondersteunt de portefeuillehouders, Raad van 

Toezicht, Wetenschappelijke Adviesraad en Young Wadden Academy bij hun activiteiten.                                                                                                
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2. Activiteiten in 2020                                      

2.1 Introductie 

In dit werkprogramma worden de voorgenomen activiteiten van de Waddenacademie voor 2020 

beschreven en toegelicht, voor zover nu reeds bekend is dat de Waddenacademie die in 2020 zal 

uitvoeren. Daarnaast kunnen, als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, gevraagd en ongevraagd andere 

activiteiten worden uitgevoerd die passen binnen de missie en de kerntaken. Maar eerst wordt hierna in 

het kort het bredere kader geschetst waarbinnen deze activiteiten passen.                                                                                           

Zoals aangegeven in ons concept Meerjarenprogramma 2018-2026 zijn er voor die periode drie 

initiatieven richtinggevend voor de uitvoering van de missie en kerntaken voor de Waddenacademie en 

deze dienen ook als basis voor de in dit werkprogramma 2020 voorstelde activiteiten. Allereerst is dit de 

implementatie Trilaterale Onderzoeksagenda waarin de belangrijke kennislacunes worden geïdentificeerd 

die relevant zijn voor het integrale trilaterale Waddengebied en daarmee ook voor het Nederlandse 

Waddengebied. Dit sluit naadloos op het realiseren van de vierde doelstelling van het Waddenfonds: ‘het 

ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied’. Binnen Nederland 

zijn de ontwikkelingen m.b.t. de Gebiedsagenda Wadden 2050 relevant en de daaraan verbonden 

kennisvragen alsmede de specifieke kennisvragen gerelateerd aan concrete majeure opgaven van het 

Investeringskader Wadden (IKW) en van projecten van het Waddenfonds.   

De Trilaterale Onderzoeksagenda  

Aan de basis ligt de Trilaterale Onderzoeksagenda die in mei 2018 is vastgesteld en opgenomen in de 

Verklaring van de Trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden. De Trilaterale Onderzoeksagenda is 

ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken om de toekomstige 

uitdagingen in kaart te brengen en te komen tot een integrale multidisciplinaire trilaterale aanpak van het 

onderzoek om te zorgen voor de voor het Waddengebied benodigde kennis voor een effectief en efficiënt 

beleid en beheer. De Waddenacademie heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming hiervan. 

Jouke van Dijk was als directeur van de Waddenacademie de Nederlandse vertegenwoordiger en 

voorzitter van het door de Wadden Sea Board in 2015 ingestelde ‘supertrio’, waarin hij samen met een 

Duitse en een Deense collega verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de Trilaterale 

Onderzoeksagenda. Alle portefeuillehouders van de Waddenacademie hebben de afgelopen jaren een 

voortrekkersrol vervuld in de workshops en brainstormsessies van de verschillende disciplinaire groepen 

onderzoekers. Doordat de Waddenacademie ook betrokken was bij het inventariseren van kennisvragen 

gerelateerd aan de Gebiedsagenda en het Investeringskader Wadden (IKW) en het Waddenfonds zijn deze 

goed geïntegreerd in de Trilaterale Onderzoeksagenda (TRA) en kan dit ook worden voortgezet bij de 

implementatie van de TRA.  

In de Trilaterale Onderzoeksagenda staat een drietal uitdagingen met betrekking tot de kennishuishouding 

van het Waddengebied centraal: 

a. Het ontwikkelen van he Waddengebied als ‘levend laboratorium’ voor mens-natuur interacties in de 

context van de kansen en mogelijkheden die het werelderfgoed Waddenzee biedt; 

b. Het omgaan met klimaatverandering en zeespiegelstijging; 

c. Het ontwikkelen van het Waddengebied als een duurzame maritieme regio 

 

Daarbinnen wordt vier meer concrete themalijnen onderscheiden: 
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1. Klimaat, water, sedimenten en ondergrond 

2. Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke processen 

3. Cultureel erfgoed, identiteit en historische inbedding 

4. Economie, samenleving en duurzame ontwikkeling 

De Gebiedsagenda Wadden 2050. 

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 worden alle grote vraagstukken die spelen in het Waddengebied (zoals 

ecologie, economie, havens, werkgelegenheid, duurzame energie, ruimtegebruik, visserij, bereikbaarheid 

etc.) in samenhang en samen met de regio bezien. De uitwerking van de Gebiedsagenda 2050 is thans in 

volle gang en daarbij wordt onderkend dat in een dynamisch gebied als de Wadden kennis een belangrijke 

rol speelt. Men constateert ook dat het momenteel ontbreekt aan een integraal sturingsmechanisme om de 

kennisvragen op basis van een gezamenlijke Onderzoeksagenda voor de ontwikkeling van kennis over het 

Waddengebied. In samenwerking met de Gebiedsagenda heeft de Waddenacademie in 2019 al een eerste 

inventarisatie gemaakt van de relevante kennisvragen. In de Gebiedsagenda 2050 wordt de 

Waddenacademie gevraagd om op basis van de Trilaterale Onderzoeksagenda samen met wetenschappers, 

beleidsmakers, beheerders en gebruikers de relevante kennisvragen vanuit rijks- en regionaal beleid, 

beheer, uitvoering en gebruik van het Waddengebied te formuleren in een gezamenlijk gedragen 

kennisagenda vanuit beleid, beheer en gebruik. Het voorstel van de Gebiedsagenda is dat partijen op basis 

van de gezamenlijke kennisagenda de Waddenacademie vragen hun te adviseren bij de programmering van 

onderzoeksmiddelen voor het Waddengebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

wetenschappelijke vragen, beleidsondersteunende vragen en kennisvragen vanuit beheer en uitvoering. 

Hieronder vallen ook kennisvragen vanuit het op te stellen beheerplan door de Beheerautoriteit, vragen 

vanuit deze gebiedsagenda en vragen vanuit het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds.  

Het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026. 

In het Investeringskader staan zes majeure opgaven centraal: 

a. Waddenzee; 

b. Havenontwikkeling en natuurverbetering; 

c. Versterken en vermarkten Werelderfgoed; 

d. Vitale kust en Afsluitdijk; 

e. Eems-Dollardgebied in balans; 

f. Eilanden op eigen kracht 

In juni 2017 heeft de Waddenacademie op verzoek van het IKW en het Waddenfonds een eerste 

inventarisatie gemaakt van de relevante kennisvragen per majeure opgave, met als doel dit verder uit te 

werken en te prioriteren in samenwerking met de opgaveteams, waarbij uiteraard ook afstemming zal 

plaatsvinden met de kennisvragen van de Gebiedsagenda en de Trilaterale Onderzoeksagenda. 

De Waddenacademie ziet het als haar taak via haar activiteiten en actieve participatie in de verschillende 

gremia eraan bij te dragen dat de hiervoor genoemde initiatieven maximaal bijdragen aan het realiseren van 

hoofddoelstelling 4 van het Waddenfonds.  Hierna worden de voorgenomen activiteiten voor 2020 in 

meer detail beschreven en toegelicht. 

 

  



8 

2.2 Activiteiten in 2020 

a. Het bijdragen aan de kennisagenda en de kennisverwerving van het Investeringskader Waddengebied (IKW) 

In het kader van het IKW is aan de Waddenacademie gevraagd bij de verdere uitvoering van het 

IKW te adviseren bij het identificeren en prioriteren van de belangrijke kennisvragen en hoe die 

kunnen worden beantwoord door middel van de door het Waddenfonds te financieren projecten. 

Het Regieteam en de opgaveteams hebben in 2019 het overleg met de Waddenacademie gestart 

hoe deze rol daadwerkelijk in te vullen. Eind 2019 is de wederzijdse wens uitgesproken dat vanaf 

2020 de Waddenacademie een adviserende rol vervult bij het identificeren en een mogelijk 

coördinerende rol bij het prioriteren van de belangrijke kennisvragen van het IKW, ook in de 

context en afstemming met de Trilaterale Onderzoeksagenda en de Gebiedsagenda.  

Dit betekent concreet dat in 2020 de Waddenacademie door het IKW zal worden gevraagd om 

tussentijds te reflecteren op onderzoeksopgaven van het IKW, met name waar het gaat om op 

kennisverwerving gerichte (onderzoeks)onderdelen, het operationeel maken van indicatoren voor 

beleidsevaluatie, het bijdragen aan het articuleren van majeure, opgave-overstijgende kennisvragen 

en het makelen/schakelen/afstemmen met ter zake doende onderzoeksinstituten. Majeure 

projecten waar de Waddenacademie ondersteunend werk levert zijn bijvoorbeeld het 

Lauwersmeer gebied, de Dollard en Holwerd aan Zee.  

 

Met deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de implementatie van het Investeringskader 

Waddengebied en de mogelijke bijdrage aan de realisatie van de 4e doelstelling en de afstemming 

met relevante initiatieven. De geschatte tijdinvestering is tien tot twintig dagen, te besteden aan 

het operationeel maken van indicatoren en overleg met de overkoepelende programmaregisseur 

IKW, met de voorzitters van de opgaveteams en met onderzoekers en afstemming met andere 

initiatieven.   

 

b. Het bijdragen aan inventarisatie van de kennisvragen en de programmering van onderzoeksmiddelen bij de 

Gebiedsagenda Wadden 2050  

De te verschijnen Gebiedsagenda Wadden 2050 is bedoeld als een richtinggevend document voor 

alle bij de Gebiedsagenda betrokken partijen bij de doorwerking in hun beleid en uitvoering van 

projecten. Voor de Gebiedsagenda 2050 zal de Waddenacademie een begin maken met het op 

basis van de Trilaterale Onderzoeksagenda samen met wetenschappers, beleidsmakers, beheerders 

en gebruikers de relevante kennisvragen vanuit rijks- en regionaal beleid, beheer, uitvoering en 

gebruik van het Waddengebied te formuleren in een gezamenlijk gedragen kennisagenda vanuit 

beleid, beheer en gebruik. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke vragen, 

beleidsondersteunende vragen en kennisvragen vanuit beheer en uitvoering. Hieronder vallen ook 

kennisvragen vanuit het op te stellen beheerplan door de Beheerautoriteit, vragen vanuit deze 

gebiedsagenda en vragen vanuit het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds. Ook 

zullen wij een voorstel ontwikkelen hoe op basis van de gezamenlijke kennisagenda de 

Waddenacademie kan adviseren bij de programmering van onderzoeksmiddelen voor het 

Waddengebied.  

  

Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de implementatie van de Gebiedsagenda 2050 

door het agenderen van de kennisvragen en het programmeren van de onderzoeksmiddelen 

inclusief de coördinatie en afstemming in trilateraal verband en met IKW en Waddenfonds. De 

geschatte tijdsinvestering is tien tot twintig dagen, te besteden aan overleg en het ontwikkelen van                        

een systematiek voor het programmeren van onderzoeksmiddelen met de betrokken stakeholders.   
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c. Het bijdragen aan de implementatie van de Trilaterale Onderzoeksagenda 

In de Verklaring van de Trilaterale Regeringsconferentie die in mei 2018 in Leeuwarden is 

aangenomen, is het voorstel opgenomen om een trilateraal Program Committee van 

wetenschappers en beleidsmakers te installeren dat de uitvoering van de in de Trilaterale 

Onderzoeksagenda opgenomen onderzoeksvragen daadwerkelijk zal moeten realiseren.  

Jouke van Dijk zit namens de Nederlandse wetenschappers in het Roadmap Committee die 

verantwoordelijk is voor de implementatie van de Trilaterale Onderzoeksagenda en het verder 

invulling geven aan de taken van het Program Committee. Dit zal in 2020 een vervolg krijgen. 

                                                        

In 2020 zal verder op onderdelen al invulling worden gegeven aan de trilaterale 

Onderzoeksagenda, zoals afstemming van regionale (Nederlands waddengebied) en trilaterale 

ontwikkelingen rond onderzoek en monitoring van vismigratie (zie ook e en f), en bijdragen aan 

de ontwikkeling van een trilaterale “Climate Vulnerability Index” en een eerste verkenning naar 

oplossingen om negatieve effecten van klimaatverandering op waddensystemen zoals de 

Waddenzee te beperken.  

 

Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaken Agenderen en Programmeren en 

aan de implementatie van de Trilaterale Onderzoeksagenda, inclusief de afstemming met de 

initiatieven van de Gebiedsagenda en IKW en Waddenfonds. 

De geschatte tijdsinvestering is tien tot twintig dagen, te besteden aan overleg met nationale en 

trilaterale stakeholders, WSB en CWSS en de PC Hub en (potentiële) financiers van onderzoek.  

 

d. Het inventariseren van kennisvragen bij regionale, nationale en Europese projecten en stimuleren en begeleiden van 

onderzoek en disseminatie van resultaten. 

  

Interreg projecten 

De Waddenacademie is betrokken bij twee Interregprojecten: SalFar (dat zich richt op zilte 

teelten) en Prowad  Link (dat zich richt op het versterken van de rol van bedrijven in het MKB 

voor het bevorderen van duurzame toeristische ontwikkelingen). Ten behoeve van beide 

projecten levert de Waddenacademie een bijdrage aan de formulering van de kennisvragen en de 

beantwoording daarvan en bewaakt ook de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek en 

monitoring die voor deze beide projecten van belang zijn. Daarnaast wordt bijgedragen aan de 

valorisatie van deze kennis. Dit zal in 2020 worden voortgezet.  

 

Het SalFar project kent vier proefvelden in het Waddengebied waaronder bij SPNA in 

Kollumerwaard en bij de Saltfarm Foundation op Texel. De provincie Groningen is de lead 

partner in dit project. Het project heeft in totaal 10 proefvelden rondom de Noordzee. Hierbij 

wordt kennis vergaard die door middel van workshops, boerencafe’s en een internationale 

conferentie wordt gedeeld met agrariërs en ondernemers en beleidmakers. Deze kennis wordt 

ingebracht in de opgaveteams van het IKW, met name de het team “vitale kust”.  De 

Waddenacademie speelt een belangrijke rol in dit project. Het wordt in 2020 en 2021 voortgezet. 

Het project zal in 2021 worden afgerond met en presentatie van alle verworven inzichten in een 

op de Noordzeelanden gerichte slotconferentie in de stad Groningen.  

 

In het Prowad Link project worden bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van een trilateraal 

bruikbaar vergelijkend bezoekersonderzoek om inzicht te krijgen in de grenzen van de belasting 

van het toerisme voor de natuur en de bewoners en hoe het MKB hier duurzaam op kan inspelen. 

Hiertoe worden workshops gehouden en ervaringen uitgewisseld met stakeholders uit het 

trilaterale Waddengebied, maar ook uit vergelijkbare gebieden in Engeland en Noorwegen. 
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Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de kennis voor de IKW majeure opgaven 

Versterken en vermarkten van Werelderfgoed, Vitale Kust en Eiland op eigen kracht, maar het 

past ook bij de Gebiedsagenda en met name bij de uitdaging a. van de Trilaterale 

Onderzoeksagenda. De geschatte tijdsinvestering is twintig tot dertig dagen te besteden aan het 

bijwonen van de reguliere bijeenkomsten van Prowad en SalFar en het bewaken van de 

wetenschappelijke kwaliteit van Prowad en SalFar. 

 

e. Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van verkenningen en daarvan verslag doen in wetenschappelijke rapporten 

 

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) 

Op verzoek van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft de Waddenacademie 

medio 2019 twee verkenningen uitgezet waarvan de uitkomsten begin 2020 beschikbaar zullen 

komen: 

- De effecten van klimaatverandering op trekvogels (onderzoek wordt uitgevoerd door dr. 

Jeroen Reneerkens via onderzoekbureau Altenburg en Wymenga); 

- De actuele en toekomstige stijging van de zeespiegel in het Waddengebied (onderzoek wordt 

uitgevoerd door prof.dr. Jeroen Aerts en prof. Dr. Bart van der Hurk van het Instituut voor 

Milieuvraagstukken VU). 

Daarnaast zal de Waddenacademie begin 2020 een review verrichten van een onderzoek dat PRW 

laat doen naar bodem-beroerende activiteiten in het sublitoraal van de Waddenzee en overleg is 

gaande met PRW over het verkennen van de mate van temperatuurstijging van het Waddenwater 

en de mogelijke invloeden daarvan. 

Eems Dollard 2050 (ED205) 

Op verzoek van ED2050 heeft de Waddenacademie eind 2019 onderzoekbureau Decisio 

opdracht gegeven om een kennispaper te schrijven die strategisch van aard is en erop is gericht 

om de kansrijke ontwikkelrichtingen van de Eems Dollard regio aan te geven. De hoofdvraag van 

het kennispaper luidt: op welke economische sectoren zou moeten worden ingezet in het Eems-

Dollard gebied, in relatie tot de opgaven vanuit het programma ED2050? Daarbij wordt 

onderzocht wat de potentiele economische impact is van de huidige pilots en waar de kansen 

liggen die ook passen bij de mensen, het opleidingsniveau, de huidige economische sectoren en 

betrokken partners in het ED-gebied. Dit rapport zal begin 2020 verschijnen, alsmede een artikel 

in het tijdschrift Landschap. 

De waarde van de Waddenzee voor Terschelling 

De sociaaleconomische waardering van ecosysteemdiensten van de Waddenzee is van groot 

belang voor het beleid en beheer en het nemen van investeringsbeslissingen in het Waddengebied. 

Daarom heeft de Waddenacademie het initiatief genomen voor een pilotstudie voor Terschelling. 

In september is een workshop georganiseerd om de deelnemers kennis te laten maken met het 

sociaaleconomisch waarderen van natuur en waarom dit belangrijk kan zijn. Maar ook waar de 

valkuilen zitten van een dergelijke exercitie. Tevens is tijdens de workshop besproken hoe het 

inzichtelijk maken van de bijdrage van natuur aan de lokale economie en het welzijn van de 

inwoners van een Waddeneiland kan worden ingezet om beslissingen en beleid te beïnvloeden. 

Als vervolg op de workshop zal in 2020 een pilotstudie worden uitgevoerd met de beschikbare 

data uit de surveys op Terschelling en vanuit social media (Flickr, Twitter & eventueel Instragram) 

door Pieter van Beukering (VU), Frans Sijtsma (RUG) en Esther Wolfs en Stijn Scheps van Wolfs 



11 

Company wat moet resulteren in een position paper die relevante kennis oplevert voor de majeure 

opgave ‘Eilanden op eigen kracht’ van het IKW en de uitdaging ‘living lab’ van de Trilaterale 

Onderzoeksagenda.  

Ecologische effecten en schadeafhandeling MSC Zoe 

Op verzoek van RWS heeft de Waddenacademie afgelopen jaar geadviseerd over onderzoek en 

monitoring van de ecologische effecten van het containerverlies van de MSC Zoe begin januari 

2019. Het advies, opgesteld in samenwerking met experts op het gebied van plastics en 

monitoring, is gepubliceerd als een position paper van de Waddenacademie.  

Het advies is vervolgens door RWS overgenomen, die nu gestart is met een aanvraag om de door 

de Waddenacademie geadviseerde monitoring in 2020 te laten uitvoeren door de daarvoor meest 

geëigende onderzoeksinstellingen. Hierbij zal de Waddenacademie zorgdragen voor de 

kwaliteitsbewaking. 

Op verzoek van RWS is in het najaar van 2019 bovendien samen met de landsadvocaat een 

voorstel gedaan hoe eventuele schade aan N2000 soorten en leefgebieden te onderzoeken (schade 

in het kader van Europese wetgeving). Dit voorstel is begin december door de minister 

gehonoreerd, en het onderzoek zal in de loop van 2020 onder leiding van de Waddenacademie 

worden uitgevoerd. 

Onderzoek Vismigratierivier 

Op verzoek van de Provincie Fryslân wordt in 2020 het eerdere onderzoeksplan zoals destijds 

opgesteld door de Waddenacademie verder aangescherpt in relatie met ontwikkelingen rond 

andere recent gehonoreerde en geplande projecten rond vismigratie in het Waddengebied 

(waaronder “Swimway”, “Ruim Baan voor Vissen 2” en “Holwerd aan Zee”). Doel van deze 

aanscherping is om zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars kennis en kunde om zo de 

effectiviteit van de diverse initiatieven verder te versterken.  

Hiervoor zal ook informatie worden ingewonnen bij internationale experts. In dit kader wordt in 

juni 2020 deelgenomen aan het internationale Fish Passage Conference, waarbij in 

gezamenlijkheid met De Nieuwe Afsluitdijk een aantal lezingen verzorgd zal worden over het 

beoogde onderzoek en verdere ontwikkelingen rond vismigratie in het Waddengebied. 

Project-overstijgende monitoring vis 

Op verzoek van het Waddenfonds wordt in 2020 een inventarisatie gemaakt van bestaande en 

geplande monitoring van vissen in het Waddengebied, met als doel deze activiteiten verder op 

elkaar af te stemmen en eventuele hiaten te identificeren en, waar mogelijk, in te vullen. Een 

workshop met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen is onderdeel van dit traject.  

Majeure projecten Waddenacademie 

De Waddenacademie zal begin 2020 zelf een vijftal majeure projecten definiëren waaraan de 

komende jaren bij voorrang aandacht moet worden besteed en waarvoor financiering zal worden 

gezocht (orde 3 tot 5 miljoen per project). Ter onderbouwing zal voor elk van deze majeure 

projecten een position paper worden opgesteld. Doel is het initiëren van onderzoek waarmee 

grote vragen en knelpunten in beleid en beheer en prioritering en onderbouwing van 

investeringen kunnen worden aangepakt. Hierbij worden de beste onderzoekers op dit gebied 

betrokken.  
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Uiteraard zal de keuze van de majeure projecten worden bepaald in overleg met het Programma 

naar een Rijke Waddenzee (PRW), de programmaregisseur van het IKW en met de voorzitters 

van de opgaveteams en zullen deze projecten aansluiten bij de grote uitdagingen en themalijnen 

van de Trilaterale Onderzoeksagenda. Ook met het projectteam van de Gebiedsagenda 2050 zal 

afstemming worden gezocht en, waar relevant, met de Basismonitoring Wadden.                                                                                                                                                                      

De position papers vormen een belangrijke opstap naar het formuleren van concrete 

onderzoeksprojecten waarvoor in samenwerking met de betreffende onderzoeksgroepen van 

universiteiten en onderzoeksinstellingen passende financiering wordt gezocht bij partijen zoals de 

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de EU, de ministeries, 

regionale overheden, bedrijven, niet-overheidsorganisaties (ngo’s) en particuliere en 

overheidsfondsen, zoals het Waddenfonds.                                                    

De kosten voor het laten opstellen van een position paper door een externe partij variëren 

meestal tussen de 15.000 - 30.000 euro. De gemiddelde inzet vanuit de Waddenacademie zelf 

(vraagarticulatie, kwaliteitsbewaking proces en inhoud) wordt op twee tot vier dagen per positon 

paper geschat. Daarnaast wordt soms nog tijd besteed aan het schrijven van een artikel en het 

deelnemen aan workshops en/of het organiseren of geven van presentaties om de resultaten van 

de position papers onder de aandacht te brengen van de relevante stakeholders.                                                                   

Met de verkenningen en position papers wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de 

duurzame kennishuishouding via de kerntaken Agenderen, Programmeren en Informeren en aan 

de implementatie van zowel de majeure opgaven van het Investeringskader Waddengebied, als de 

Gebiedsagenda 2050 en de Trilaterale Onderzoeksagenda. 

f. Het organiseren van symposia en workshops  

 

Symposia 

De Waddenacademie organiseert twee keer per jaar openbare symposia met gemiddeld zo’n 150 

deelnemers. In overleg met het Waddenfonds en met de programmaregisseur en de voorzitters 

van de opgaveteams van het IKW zal het onderwerp voor het voorjaarsymposium zo spoedig 

mogelijk worden bepaald.  

 

Het najaarssymposium wordt op verzoek van en in samenwerking met Eems Dollard 2050 

georganiseerd en zal zich concentreren op de vraag wat de ‘lessons learned’ zijn van de 

investeringen die in de afgelopen vijf jaar zijn gedaan om de ecologie en de economie van het 

gebied te versterken. Daarbij worden ook de uitkomsten van het onder e. genoemde kennispaper 

van onderzoekbureau Decisio over de kansrijke ontwikkelrichtingen van de Eems Dollard regio 

betrokken. Het symposium zal georganiseerd worden samen met de provincie Groningen 

(Economie en Ecologie in Balans). Het doel is ca. 150 deelnemers te trekken afkomstig uit zowel 

het bedrijfsleven, de overheden als de natuur- en milieuorganisaties. Het symposium draagt bij 

aan de kennis voor de majeure opgaves Eems Dollard gebied, Havenontwikkeling en Vitale Kust 

van het IKW.  

 

Workshops 

In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en RWS zal in het 

voorjaar van 2020 een workshop worden georganiseerd over de biotische en abiotische factoren 

in de Waddenzee, met name in relatie tot de dynamiek van de wadbodem. Doelgroep van de 

workshop, waar zo’n 100 deelnemers worden verwacht, zijn primair onderzoekers.  
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In 2020 zal in samenwerking met het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een 

symposium/workshop worden georganiseerd over de verschillende de afgelopen jaren naar buiten 

gebrachte scenario’s voor zeespiegelstijging en hoe die scenario’s aansluiten op de metingen in het 

Waddengebied en elders in de Noordzee en wereldwijd. Het gaat hierbij vooral om het duiden 

van de kennis die er is voor bestuurders, beleidmakers en investeerders in bijvoorbeeld de havens, 

ook de eilandhavens en de haven infrastructuur. Daarmee draagt deze workshop bij aan de kennis 

Havenontwikkeling, Vitale Kust en Eems Dollard gebied van het IKW, maar ook aan de 

uitdaging klimaatverandering en zeespiegelstijging van de Trilaterale Onderzoeksagenda. 

 

In samenwerking met RWS organiseert de Waddenacademie in de tweede helft van 2020 een 

workshop over de stand van zaken met betrekking tot de door MSC Zoe verloren lading voor de 

Noordzeekustzone en de Waddenzee. Centraal in de wetenschappelijke workshop staat de vraag 

hoe het staat met de implementatie van het begin 2019 verschenen onderzoek- en monitoringplan 

voor de korte- en lange termijn gevolgen van microplastics voor het Waddengebied en zijn 

bewoners. Dit is relevant voor de majeure opgave Waddenzee van het IKW en de uitdaging 

interactie tussen mens en natuur van de Trilaterale Onderzoeksagenda. 

 

In november 2018 organiseerde het Kenniscentrum Landschap op uitnodiging van en in 

samenwerking met de Waddenacademie de driedaagse cursus Het Waddengebied als cultuurlandschap 

voor lokale en provinciale bestuurders en ambtenaren, medewerkers van maatschappelijke 

organisaties, medewerkers van waterschappen, medewerkers van adviesbureaus, natuurbeheerders 

en masterstudenten. Aangezien er duidelijk behoefte is aan een herhaling van deze cursus wordt 

deze in het voorjaar van 2020 opnieuw georganiseerd. Met de cursus over het Waddengebied als 

cultuurlandschap wordt bijgedragen aan de Kerntaak Informeren. 

 

In het kader van de internationale Waddenbibliotheek (IWB) zal medio 2020 in samenwerking 

met Tresoar en andere partners een internationale workshop over digitalisering en het ontsluiten 

van oude en nieuwe (Wadden)kennis worden georganiseerd. Doelgroep van de workshop ca. 80 

professionals op het gebied van data en dataverwerking. 

 

De externe organisatiekosten (zoals huur locatie, catering, reis- en verblijfskosten) van een 

symposium zijn afhankelijk van de omvang en de locatie, maar bedragen gemiddeld ca. 10.000 

euro. Daarnaast worden gemiddeld zo’n vijf tot acht dagen besteed aan inhoudelijk overleg over 

het programma en het maken van afspraken over de logistiek. 

De externe organisatiekosten kosten van een workshop zijn afhankelijk van de omvang en locatie, 

maar bedragen gemiddeld ca. 7.500 euro. Gemiddeld worden zo’n vijf dagen besteed aan 

inhoudelijk overleg en logistiek.   

   

g. Het adviseren aan het Waddenfonds en andere partijen en organisaties in het waddengebied 

Eind 2019 hebben de Waddenacademie en het Waddenfonds met elkaar afgesproken nauwer te 

gaan samenwerken en elkaar sneller op te zoeken als er projecten zijn met een kenniscomponent. 

Met het IKW is de afspraak gemaakt dat ze majeure projectaanvragen met een kenniscomponent 

voor advies voorlegt aan de Waddenacademie. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer 

initiatiefnemers van majeure programma’s en projecten een advies van de Waddenacademie 

hebben gevraagd deze bij een eventuele Waddenfondsaanvraag wordt gevoegd.                                      

De Waddenacademie zal binnen een maand na aanvraag het advies geven.  

 

Ook andere partijen en organisaties in het Waddengebied kunnen de Waddenacademie om advies 

vragen. Ook dan geldt dat ernaar wordt gestreefd om binnen een maand nadat een vraag om 
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advies is ontvangen een inhoudelijke reactie te geven. Van deze mogelijkheid wordt ook met een 

zekere regelmaat gebruik gemaakt. Denk in dit kader aan adviezen die de Waddenacademie geeft 

aan RWS over de bereikbaarheid van Ameland, aan het programmateam van Holwerd aan Zee 

over toekomstige keuzes, aan de toerisme alliantie over de gastvrijheidsmonitor voor het Noorden 

en aan het bureau van het Waddenfonds over de Swimway. De Waddenacademie levert op 

regelmatige basis kennis aan de Waddenprovincies en de waterschappen aangaande het omgaan 

met zeespiegelstijging. Het gaat hierbij vooral om hoogwaterbescherming en het omgaan met 

verzilting. Dit gebeurt in verschillende vormen, meestal in de vorm van een workshop, een 

consultatie of lezingen voor specifieke doelgroepen. Dit zal in 2020 worden voortgezet. 

 

De geschatte tijdinvestering voor deze advisering is 20 – 25 dagen, te besteden aan overleg met de 

aanvragers van adviezen en het schrijven van het advies. Met deze activiteiten wordt een bijdrage 

geleverd aan de kerntaak Programmeren en Informeren en aan de implementatie van het 

Investeringskader Wadden en de Gebiedsagenda 2050 met betrekking tot de bijdrage aan de 

duurzame kennishuishouding. 

 

h. Het stimuleren van waddenonderzoek door jonge wetenschappers   

De Young Wadden Academy (YWA) zal in 2020 een tweetal workshops organiseren. Tijdens 

deze workshops zullen jonge mensen betrokken worden bij het werk van de Wadden, vanuit een 

multidisciplinaire aanpak. Hierbij bouwt de YWA voort op het symposium: "Ditching Dikes", de 

workshop "Future of Farming" en de workshop "Diving into Data". De eerste workshop staat 

gepland voor het eerste halfjaar en zal gezamenlijk georganiseerd worden met het Waddenfonds. 

Afstemming vindt plaats met Marre Walter, Gerard van der Veer en Geert Boesjes. Over de 

tweede workshop is de YWA op dit moment nog in gesprek met een partner en verwacht wordt 

dat hierover begin 2020 duidelijkheid is. De omvang voor beide workshops is met zo’n 20 tot 25 

deelnemers vergelijkbaar met 2019. Verder houdt de YWA elke maand een vergadering waarin de 

leden elkaar spreken en initiatieven worden besproken rond het betrekken van jonge mensen. Bas 

Borsje zal wederom in 2020 enkele afstudeerders betrekken bij de YWA. Tevens is de YWA 

betrokken bij het grote onderzoeksvoorstel Salti dat in 2020 van start gaat, in de rol om de kennis 

uit het programma toepasbaar te maken voor de Wadden. De vorm van deze kennisbenutting 

wordt begin 2020 besproken. Het gaat hier om 14 PhDs en 7 Postdocs. 

 

De YWA zal haar activiteiten voor een belangrijk deel richten op het identificeren van 

vraagstukken waarvoor geldt dat vergroting van kennis en inzichten in belangrijke mate zal 

bijdragen aan het oplossen van vragen en knelpunten in beheer van het Waddengebied. Op deze 

wijze zal de YWA een belangrijke bijdrage leveren aan het identificeren van de eerdergenoemde 

majeure projecten die de Waddenacademie wil initiëren de komende jaren. De activiteiten van de 

YWA leveren een bijdrage aan de kerntaken Agenderen, Programmeren en Informeren. Tevens 

zorgen de activiteiten van de Young Wadden Academy ervoor dat jongere onderzoekers in 

Nederland, maar ook daarbuiten, geënthousiasmeerd wordt voor Waddenonderzoek, waardoor 

wordt gewaarborgd dat er ook in de toekomst voldoende deskundige Waddenonderzoekers zijn.  

 

De kosten van de Young Wadden bestaan uit vacatiegeld voor de zes leden van de YWA voor het 

deelnemen aan de eigen bijeenkomsten van 300 euro per dagdeel en uit de kosten voor het 

organiseren van de twee workshops. 
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i. Het verzorgen van publicaties en opinieartikelen 

 

Friesch Dagblad 

Sinds 2011 verzorgt de Waddenacademie maandelijks een opinieartikel in het Friesch Dagblad. Een 

actueel onderwerp wordt dan vanuit wetenschapsperspectief nader belicht. We bepalen per 

maand het onderwerp en nodigen hiervoor een auteur uit die volledig onafhankelijk zijn mening 

mag geven. De bijdragen zijn blijvend beschikbaar op de website van de Waddenacademie. Door 

gebruik van sociale media zorgt de Waddenacademie ervoor dat deze opinieartikelen ook ruim 

aandacht krijgen van geïnteresseerden buiten de directe lezerskring van het Friesch Dagblad. Deze 

publicatiereeks wordt in 2020 gecontinueerd.  

 

Overige publicaties 

Verder zal in ieder geval een artikel over de economische ontwikkeling van de Eems-Dollard in 

het tijdschrift Landschap worden geschreven en worden er in juli 2020 tijdens het congres van de 

International Small Island Studies Association (ISISA) papers geschreven en presentaties verzorgd 

over de waardebepaling van eilanden, de gentrificatie op Waddeneilanden en de Waddenbalans 

die de Waddenacademie in samenwerking met Telos heeft ontwikkeld. Dit congres heeft in 2018 

plaatsgevonden in Leeuwarden en Terschelling. Ook wordt door bestuursleden, waar het hun 

specifieke Waddendossiers betreft, bijgedragen aan publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. 

 

Met deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaak Informeren. 

De geschatte tijdsinvestering is tien tot vijftien dagen, te besteden aan overleg met de schrijvers 

van de opinieartikelen en met de redactie van het Friesch Dagblad, en aan het schrijven van 

publicaties.    

 

j. Het digitaal ontsluiten van waddenkennis  

 

Waddenzee.nl 

De Waddenacademie is medeverantwoordelijk voor de website waddenzee.nl.                                                     

Ook in 2020 wordt hiervoor (bescheiden) capaciteit beschikbaar gesteld door het beschikbaar 

stellen van kantoorruimte aan Jelle Rijpma, webredacteur van waddenzee.nl.  

 

Waddenbibliotheek 

Eind 2019 is met Tresoar de afspraak gemaakt om de internationale Waddenbibliotheek (IWB) in 

2020 stevig neer te zetten. Er is in het verleden veel onderzoek verricht naar en geschreven over 

het Nederlands-Duits-Deense Waddengebied. Veel van deze literatuur is dikwijls moeilijk 

toegankelijk, want min of meer verborgen in boeken en tijdschriften in depots van bibliotheken. 

Voor de bestudering van het Waddengebied in al zijn facetten vormt toegang tot (historische en 

moderne) literatuur en onderzoeksrapporten over de Waddenzee een belangrijke voorwaarde. De 

Waddenbibliotheek voorziet hierin door toegang te geven tot relevante literatuur in digitale vorm. 

In het najaar van 2019 is de eerste selectie van gedigitaliseerde literatuur via de Internationale 

Waddenbibliotheek online beschikbaar gekomen.  

 

Met het langjarige IWB-project worden verleden, heden en toekomst aan elkaar gelinkt en wordt 

primair en structureel bijgedragen aan de kennis van en over het Waddengebied en daarmee naast 

Informeren, zowel Agenderen. Programmeren als Monitoren gefaciliteerd.  

 

Inventarisatie kennisinfrastructuur 



16 

In opdracht van de Waddenacademie is het onderzoekbureau Dialogic in medio 2018 gestart met 

het in kaart brengen van de complete kennisinfrastructuur van het Waddengebied.                                

Het eindrapport van Dialogic zal in begin 2020 worden opgeleverd. Het doel van het onderzoek 

is om enerzijds inzicht te krijgen in de omvang van het Waddenonderzoek, ontwikkelingen 

hierbinnen en de mate waarin onderling wordt samengewerkt. Anderzijds dient het onderzoek 

ook inzicht te verschaffen in de rol die de Waddenacademie heeft gespeeld in de afgelopen tien 

jaar bij het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied en acties die 

zij kan ondernemen om de kennishuishouding in de toekomst verder te versterken.  

 

In de eerste stap van de totstandkoming van het rapport is een beperkte analyse gedaan om de 

omvang van de kennishuishouding te beschrijven. Hiervoor zijn de databronnen Web of Science, 

Koninklijke Bibliotheek en WorldCat geïnventariseerd. Daarnaast is de rol en positie van de 

Waddenacademie onderzocht. Dit is gedaan door middel van deskstudie en interviews met 

wetenschappers die betrokken zijn bij Waddenonderzoek.  

 

In de tweede stap is de bibliometrische analyse verder uitgebreid en verfijnd. In deze stap is, zo 

compleet mogelijk, in beeld gebracht hoe het er momenteel voor staat met de kennishuishouding 

van het Waddengebied en welke ontwikkelingen er in de periode 2008 – 2018 zijn geweest. Het 

gaat vooral om het verkrijgen van inzicht in de omvang van het onderzoek dat wordt verricht in 

Nederland (in termen van aantal publicaties en aantal onderzoekers), inclusief een benoeming van 

belangrijke instituten in de kennishuishouding. Ook is gekeken naar de mate van onderlinge 

samenwerking en de specifieke thema’s die centraal stonden in het onderzoek door de jaren heen. 

De database en de ‘leeswijzer’ (dashboard) zullen publiek beschikbaar zijn. 

 

Met deze activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaak Informeren. De kosten zijn de 

bureaukosten van de webredacteur waddenzee.nl, het onderzoekbureau Dialogic, het opzetten 

van de trilaterale Waddenbibliotheek en ca. tien dagen overleg met de diverse partijen. De 

activiteiten m.b.t. de monitoring voor onder meer de Basismonitoring Wadden dragen ook bij aan 

het digitaal ontsluiten van Waddenkennis, maar daar wordt bij de beschrijving van de activiteiten 

onder o. nader op ingegaan.  

 

k. Het organiseren en houden van presentaties  

De portefeuillehouders van de Waddenacademie geven, op verzoek van derden of op initiatief 

van de Waddenacademie, regelmatig (gemiddeld toch wel zo’n twee keer per maand) lezingen 

voor het brede publiek. In 2020 wordt hiermee verder gegaan. In het voorjaar van 2020 zullen alle 

portefeuillehouders optreden tijdens een lezingenreeks voor het NIVON in Groningen. 

Daarnaast worden presentaties gegeven op wetenschappelijke congressen, workshops etc. Met 

deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak Informeren. De geschatte tijdsinvestering is             

15-20 dagen, te besteden aan voorbereiding en het geven van de lezingen en presentaties.  

 

l. Het organiseren van HBO-podiumdagen 
Sinds 2015 organiseert de Waddenacademie HBO-Podiumdagen. Tijdens deze dag presenteert 

een hogeschool haar kennis met betrekking tot het Waddengebied aan een breed publiek. In 2020 

wordt de Podiumdag in samenwerking met het Kenniscentrum NoorderRuimte van de 

Hanzehogeschool Groningen georganiseerd. Het Kenniscentrum doet praktijkgericht onderzoek 

naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland en richt zich hierbij op vier thema's: 

Aardbevingen, Leefbaarheid, Duurzaamheid en Gezondheid & Welzijn. Binnen NoorderRuimte 

werken lectoren, (docent)onderzoekers, studenten en professionals uit het werkveld samen aan 

actuele vraagstukken uit de praktijk. Er wordt gestreefd naar ca. 100 deelnemers, bestaande uit 
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studenten en medewerkers van organisaties afkomstig uit het (toekomstig) werkveld van de 

studenten. Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak Informeren. De 

organisatiekosten kosten van een Podiumdag bedragen gemiddeld ca. 7.500 euro. Daarnaast 

wordt gemiddeld vijf dagen besteed aan inhoudelijk overleg en logistiek.   

 

m. Recente wetenschappelijke literatuur voor een breed publiek toegankelijk maken 

Vanaf 2009 plaatsen de Waddenacademie en de Waddenvereniging op hun websites bijdragen 

waarin recente wetenschappelijke literatuur over het Waddengebied op een voor iedereen 

begrijpelijke wijze wordt samengevat. Deze succesvolle formule wordt in 2020 voortgezet:                             

elke twee weken verschijnt er een bijdrage. Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak 

Informeren. Het schrijven van de 25 Wadwetens per jaar wordt gedaan door één medewerker van 

de Waddenvereniging en twee freelance auteurs. Deze laatsten krijgen hiervoor een vergoeding 

van 260 euro per bijdrage. Daarnaast zal in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie in 2020 

een boek verschijnen over de trilaterale samenwerking in het Waddengebied van de hand van Jens 

Enemark, die 25 jaar secretaris is geweest van het CWSS in Wilhelmshaven. De geschatte 

tijdsinvestering is zo’n vijf dagen, te besteden aan overleg met de auteur en met de vormgever.    

 
n. Het bevorderen van de interactie tussen kunst en wetenschap 

In 2020 continueren we de succesvolle samenwerking met Oerol. De Waddenacademie verzorgt 

tijdens dit evenement negen zogeheten Oerolcolleges, wetenschappelijke lezingen die aansluiten 

bij theatervoorstellingen die worden opgevoerd. Dit model van college’s in combinatie met kunst 

is zo succesvol dat het navolging zal krijgen bij activiteiten in Leeuwarden en Amsterdam. Verder 

organiseert de Waddenacademie samen met Oerol een Oerol expeditie. Een Oerol expeditie is 

een beeldend project waarbij kunst, natuur en wetenschap elkaar ontmoeten en waarbij vooral het 

onderzoek naar de rol van de bezoeker centraal staat. In 2020 zal de Waddenacademie 

samenwerken met Stef Veldhuis, een componist die met zijn ‘Music by Oceans’ projecten op een 

kunstzinnige wijze aandacht vraagt voor klimaatverandering en levert inzicht op in de rol die de 

mens daarbij speelt.  

 

Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak Informeren. De kosten (boot, overnachting, 

catering) zijn voor de negen wetenschappers die de Oerolcolleges verzorgen. De tijdsinvestering 

is zo’n vijf tot tien dagen, te besteden aan het vastleggen van de wetenschappers voor de 

Oerolcolleges en het inhoudelijk overleggen met de kunstenaar van het expeditie project en het 

aanwezig zijn bij sommige colleges. Hiermee is rond de 10.000 euro gemoeid. Daarnaast wordt 

maximaal 15.000 euro bijgedragen aan het expeditie project dat Stef Veldhuis (zie ook hierboven) 

speciaal voor Oerol zal ontwikkelen. 

  
o. Het monitoren van de ontwikkeling van de economische, ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid in het 

Waddengebied  
In 2020 zal de Waddenacademie zich inspannen voor de verdere uitbouw en integratie van 

verschillende bronnen in de Basismonitoring Wadden en het verbeteren van de toegankelijkheid, 

bruikbaarheid en duiding van de beschikbare informatie. Zowel de Waddenacademie als de 

Basismonitoring Wadden zien het, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, als een van 

de kernopdrachten om bij te dragen aan de voor gebiedsmonitoring gewenste 

informatievoorziening. Daarbij is het streven de monitoringactiviteiten efficiënt in te richten door 

deze onderling zoveel mogelijk af te stemmen en te verknopen, zowel nationaal als internationaal.  

 

In 2015 heeft Telos in opdracht van de Waddenacademie en op verzoek van het Waddenfonds de 

Waddenbarometer 1.0 ontwikkeld, een prototype van een integrale gebiedsmonitor 
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duurzaamheidsmonitor (People Planet Profit/Prosperity) voor het gehele Waddengebied. Eind 

2017 heeft de Waddenacademie Telos gevraagd om een 2.0 versie van de Waddenbarometer te 

ontwikkelen met als doel deze te integreren in de Basismonitoring. In de huidige 

monitoringsactiviteiten van de Basismonitoring Wadden ligt de focus vooral bij het verzamelen 

van informatie over de ecologische staat en ontwikkeling van het Waddengebied en is, in het 

bijzonder bij het ‘natte’ deel, gekoppeld aan de daarbij behorende beheermatige activiteiten. De 

Waddenbalans, gebaseerd op de Waddenbarometer 2.0, richt zich vooral op die aspecten die nu 

nog niet door de Basismonitoring Wadden worden verzorgd. In de praktijk betekent dit een 

sterkere focus op het ‘droge’ deel van het Waddengebied en inhoudelijk met name op de 

sociaaleconomische, culturele en ecologische indicatoren.  

 

Eind 2019 presenteerde de Waddenacademie de eerste versie van de ‘Waddenbalans’, met een 

duiding op gemeenteniveau van de Waddeneilanden en kustgemeenten. Een in overleg met de 

Waddeneilanden en kustgemeenten uitgewerkte versie van de Waddenbalans is begin 2020 

beschikbaar en kan een richtinggevend kader bieden voor de selectie van projecten die worden 

voorgedragen voor financiering uit het Waddenfonds. Waddenbalans is een door Telos, in 

samenwerking met de Waddenacademie, ontwikkelde integrale gebiedsmonitor in atlasformaat, 

die een totaalbeeld schetst van de ontwikkeling per gemeente van de Waddeneilanden en de 

Waddenkustgemeenten, bezien door een sociaal-culturele, ecologische en economische 

duurzaamheidsbril. In een bij de Waddenbalans behorende verdiepende thematische rapportage 

wordt dieper ingezoomd op de ontwikkeling van de afzonderlijke Waddengemeenten en op een 

aantal voor het Waddengebied relevante onderwerpen zoals toerisme & recreatie, de havens, 

landbouw & visserij en de bodem & grondwaterkwaliteit. De beide rapportages worden vergezeld 

van een toelichtingsdocument waarin uitgebreide beschrijvingen zijn opgenomen van de gebruikte 

indicatoren. Gelijktijdig met het uitkomen van de publicatie Waddenbalans is er ook een database 

gemaakt die nog veel meer informatie bevat op gemeenteniveau over alle onderwerpen uit de 

Waddenbalans. In 2020 zullen de relevantie voor beleid en beheer van deze nieuwe data en de 

duiding ervan verder worden gepresenteerd en gedemonstreerd aan de potentiele gebruikers van 

organisaties en overheden (zoals gemeenten en provincies). Verder zullen de data uit de 

Waddenbarometer 2.0 database in 2020 worden geïntegreerd in de Basismonitoring en ontsloten 

worden via het Datahuis Wadden.  

 

Wat betreft de Basismonitoring Wadden zal de Waddenacademie zich in 2020 verder met name 

gaan richten op het adviseren en ondersteunen van het beschikbaar maken van data van het 

waddengebied, zodat de diverse “outcome” indicatoren (zoals onder meer voor het 

Investeringskader Waddengebied, het Waddenfonds en de Gebiedsagenda 2050) daadwerkelijk 

kunnen worden ingezet. Alle te verzamelen monitoringdata moeten gedeeld worden en goed 

toegankelijk zijn. De keuze van de beschikbaar te stellen informatie is de verantwoordelijkheid 

van de eindgebruikers (zoals RWS, EZ, provincies & gemeenten), en wordt vanuit de 

Waddenacademie inhoudelijk ondersteund. Dit betekent dat de Waddenacademie advies geeft 

over de te kiezen indicatoren, en de ruimtelijke en temporele schaal en resolutie die nodig is om 

de indicatoren goed te kunnen gebruiken voor evaluatie van de ambities binnen bovenstaande en 

nieuwe (zoals IKW, Waddenfonds, ED2050 en de Gebiedsagenda 2050) dossiers. Het bijdragen 

aan het opzetten van een kader voor monitoring en evaluatie sluit aan bij de doelen van de 

Waddenacademie (Monitoren), de Basismonitoring Wadden en programma’s die de effectiviteit 

van de inzet van middelen willen volgen en versterken. Naast de portefeuillehouders heeft de 

Waddenacademie ook Lucien Hanssen ingezet voor de afstemming met het kernteam 

Basismonitoring, dat primair verantwoordelijk is voor de verdere implementatie van de 

indicatoren en met Telos. Voor zijn bijdrage stelt de Waddenacademie maximaal 15.000 euro 
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beschikbaar. Daarnaast wordt zo’n vijf dagen per jaar besteed aan overleg met Lucien Hanssen en 

met de projectleider van het kernteam Basismonitoring. 

 
Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak Monitoren. De kosten bestaan uit de 

inhoudelijke bijdragen aan de publicatie Wadden in Beeld en Wadden in Balans, de inzet van 

Hansen en 30-40 dagen voor overleg over en uitvoering van bovengenoemde taken. Verder is 

naar schatting ca. 30.000 - 35.000 euro nodig voor het onderhoud en jaarlijks updaten en 

toegankelijk maken van recente data.  

   

p. Het monitoren en evalueren van de door het Waddenfonds en IKW te financieren en gefinancierde projecten 

 

Wanneer het Waddenfonds of het IKW de Waddenacademie vraagt om advies uit te brengen over 

de te verwachten effecten van projectaanvragen met een potentieel grote impact op het 

Waddengebied zal hierop binnen een maand advies worden uitgebracht. De Waddenacademie zal 

voor het recent gehonoreerde Waddenfonds project Waddentools-Waddenmozaïek in 2020 een 

quick scan uitvoeren over de kennisvragen die in het project beantwoord gaan worden en jaarlijks 

advies geven over de voortgangsrapportage met betrekking tot de voortgang van de 

beantwoording van de kennisvragen en na afloop van het project de eindevaluatie uitvoeren. 

 

In het kader van project-overstijgende monitoring van vissen zal door de Waddenacademie en het 

Waddenfonds een workshop worden georganiseerd over de meest recente ontwikkelingen en 

plannen rond monitoring van vissen in regionaal (majeure projecten zoals “Swimway”, “Ruim 

Baan voor Vissen 2” en de “Vismigratierivier”), nationaal (diverse meetprogramma’s van RWS en 

LNV, en de Basismonitoring Wadden) en trilateraal (het trilaterale “Swimway” programma en het 

“Trilateral Assessment and Monitoring Program”). Doel van deze workshop is te 

bewerkstellingen dat bestaande en geplande activiteiten (verder) op elkaar worden afgestemd, en 

om eventuele hiaten in de activiteiten te identificeren en, waar mogelijk, in te vullen. Dit levert 

kennis op voor de prioritering van investeringen van het Waddenfonds en IKW. 

 

Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kernactiviteit Monitoren en aan de implementatie 

van het Investeringskader Waddengebied. De geschatte tijdsinvestering is tussen de tien en twintig 

dagen per jaar, te besteden aan overleg met de indieners van een advies en het daadwerkelijk 

schrijven van het advies. Daarnaast zijn er kosten voor de organisatie van de workshop. 

 

q. Het verder ontwikkelen en invullen van een eenduidige set van indicatoren voor het monitoren van effecten voor het 

Waddengebied van Waddenfonds projecten en projecten ter realisatie van he IKW 

Zowel het Waddenfonds als de drie Waddenprovincies hebben voor de monitoring van het 

Waddenfonds en de monitoring van het IKW een set kernindicatoren beschreven op basis 

waarvan projectprestaties (output-indicatoren) en projecteffecten (outcome-indicatoren) in beeld 

kunnen worden gebracht. Het Waddenfonds en de drie Waddenprovincies hebben de 

ontwikkeling van deze set indicatoren in nauwe onderlinge afstemming met de Waddenacademie 

ontwikkeld. De set indicatoren is op projectniveau zowel gekoppeld aan de Waddenfondsdoelen 

als aan het IKW. Het Waddenfonds en de drie Waddenprovincies willen de outcome-indicatoren 

operationeel maken teneinde op gezette tijden de toegevoegde waarde van het Waddenfonds en 

het IKW te kunnen bepalen en de verantwoordelijke bestuurders daarover te informeren.    

Eind 2019 hebben de Waddenacademie, het IKW en het Waddenfonds afgesproken dat de 

Waddenacademie een inhoudelijke rol krijgt bij de verdere ontwikkeling, invulling en continue 

toetsing van deze set van indicatoren voor verschillende initiatieven zowel op het gebiedsniveau, 

als op het niveau van de majeure opgaven en Waddenfondsdoelen.  
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Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kernactiviteit Monitoren en aan de implementatie van 

het Investeringskader Wadden. De geschatte tijdsinvestering is tussen de 20-30 dagen per jaar, te 

besteden aan overleg en het vervullen van de inhoudelijke rol.  
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Bijlage 1 Samenstelling organen binnen 

Waddenacademie per 1 december 2019. 

Raad van Toezicht                                                                                                                                 

Drs. Ed Nijpels, voorzitter (onder meer voormalig CdK provincie Fryslân);                                                                                                                                                                                                                                                                    

drs. Hermineke van Bockxmeer (Concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam);                                                                              

Jaap Bos (voormalig bankier);                                                                                                                                                                          

Prof. dr. Jos Engelen (voormalig voorzitter NWO);                                                                                                        

Prof. dr. Pavel Kabat (chief scientist en research director World Meteorological Organization);                                       

Ir. Gert Nieuwboer (directeur SNP Natuurreizen);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

vacature. 

Wetenschappelijke Adviesraad                                                                                                                                      

Prof. dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer UT, onafhankelijk voorzitter);                                                                                                                                                                                                                                  

Prof. dr. Pieter van Beukering (hoogleraar Instituut voor Milieuvraagstukken VU Amsterdam);                     

Prof. dr. Peter Herman (hoogleraar Ecologie Technische Universiteit Delft);                                                        

Prof. dr. Karline Soetaert (hoogleraar Universiteit Utrecht & Gent, hoofd afdeling Ecosysteem Studies 

NIOZ); 

Prof.dr.ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap 

Rijksuniversiteit Groningen); 

Vacature.                                                                                                                                                                           

                                                                 

Portefeuillehouders                                                                                                                                                    

Prof.dr. Jouke van Dijk, directeur, portefeuillehouder Economie (benoemingstermijn tot 1 januari 2021);                                         

Prof.dr. Piet Hoekstra, portefeuillehouder Geowetenschap (benoeming tot 1 maart 2024);                     

Prof.dr. Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water (benoemingstermijn tot 1 januari 2020); 

Prof.dr.ir. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie (benoemingstermijn tot 1 januari 2023);                                                           

Dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie (benoemingstermijn tot 1 januari 2023);  

Vacature 

                                                                                                                                                                     

Young Wadden Academy                                                                                                                                                       

Dr. Melanie Bakema (Veiligheidsregio Groningen), Geografie, benoemingstermijn tot 1 juli 2024);                                  

Dr. Bas Borsje (UT), voorzitter, Civiele techniek (benoemingstermijn tot 1 juli 2021)                                                                 

Dr. Eelke Folmer (zelfstandig onderzoeker), Ecologie, (benoemingstermijn tot 1 juli 2021);                                                    

Dr. Stefan Hartman (Stenden Hogeschool), Planologie (benoemingstermijn tot 1 juli 2021);                                  

Dr. Nora Mehnen (Universiteit Oldenburg), Culturele Geografie (benoemingstermijn tot 1 juli 2021);                         

Dr. Mans Schepers (RUG), Archeologie (benoemingstermijn tot 1 juli 2021). 

Bureau                                                                                                                                                                 

Drs. Klaas Deen, secretaris                                                                                                                                    

Sjerpy Joustra, secretaresse                                                                                                                                      

Thea Smit, webredacteur                
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