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1. Inleiding 
 

De Waddenacademie is een wetenschappelijke denktank en onafhankelijke kennisinstelling voor de 
duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. Zij is in 2008 opgericht om als kennisinstelling inhoud 
te geven aan de vierde doelstelling van het Waddenfonds, die als volgt luidt: "Het ontwikkelen van een 
duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied". Het begrip "duurzame 
kennishuishouding" impliceert een aantal belangrijke uitgangspunten c.q. basisprincipes voor de opzet 
en organisatie van deze kennishuishouding: 

I. De kwaliteit en kwantiteit van de kennis: de kennishuishouding moet gebaseerd zijn op 
objectieve kennis van hoge kwaliteit met een voldoende kritische massa. Dit betekent dat de 
kennis stevig moet zijn verankerd in een onafhankelijke wetenschappelijke omgeving waar 
deze kennis kan worden ontwikkeld en getoetst en niet onder druk staat of wordt ingegeven 
door politieke belangen of beleidsvoornemens. 

II. De kennis moet betrekking hebben op en bruikbaar zijn voor verschillende schaal- en 
organisatieniveaus: de kennis moet bijdragen aan de implementatie van projecten voor het 
oplossen van actuele problemen maar ook de juiste informatie kunnen leveren voor lange-
termijn perspectieven in het kader van duurzame ontwikkeling. Dit zijn in essentie twee 
complementaire "sporen": Lange termijn ontwikkelingen - denk aan klimaatverandering - 
kunnen kader stellend zijn voor korte- en lange-termijn plannen en investeringen.  Het 
Waddengebied is gebaat bij investeringen die op termijn houdbaar blijken te zijn, en niet   
contraproductief gaan werken doordat de oplossing van het ene probleem een ander 
probleem oproept. 

III. De kennis moet structureel beschikbaar en overdraagbaar zijn: het opbouwen en ontwikkelen 
van kennis is een kwestie van lange adem en vraagt om een collectief geheugen in de 
kennisorganisatie. 

IV. Gedeelde meerjarige programmering: het realiseren en in stand houden van een duurzame 
kennishuishouding voor het Waddengebied is een gezamenlijk belang van Rijk en Regio voor 
een duurzaam beheer van het Waddengebied en om verplichtingen uit verdragen, Europees 
recht en nationaal recht een goede invulling te kunnen geven. Een duurzame 
kennishuishouding vraagt dan ook om een gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid via een 
meerjarig kennisprogramma en een transparante bestuurlijke constructie, ook in trilateraal 
verband. 

Vanuit deze principes geeft de Waddenacademie invulling aan haar missie: 

De Waddenacademie verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschappen & 
klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur & recht en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. 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. 

De Waddenacademie vult deze missie in door de volgende zaken te organiseren en te realiseren: 

a) Actief te zijn met een hecht multidisciplinair team van gerenommeerde wetenschappers die 
een sterke reputatie hebben opgebouwd, beschikken over een goed ontwikkeld regionaal, 
nationaal en internationaal netwerk van deskundigen en niet alleen in staat zijn om kennis te 
genereren maar ook om deze kennis aan te laten sluiten bij vragen van maatschappelijke 
partners, beleidsmakers en stakeholders. 
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b) Het streven naar continuïteit en integraliteit in haar manier van werken. De 
portefeuillehouders worden benoemd voor 5 jaar (en maximaal twee termijnen) en hebben 
bewezen expertise in het ontwikkelen van kennis voor de oplossing van complexe 
vraagstukken aan de hand van een geïntegreerde aanpak. 

c) Zich in haar inhoudelijke werkwijze nadrukkelijk te baseren op een systeembenadering voor 
het Waddengebied. De Waddenacademie wil de ruimtelijke samenhang en werking van het 
Waddensysteem begrijpen, bewaken en benutten. Deze systeembenadering benadrukt het 
belang van integrale kennis, kan een verschuiving van problemen tussen sectorbelangen 
voorkomen en maakt kansen zichtbaar met als doel “Het zo goed als mogelijk bereiken van een 
natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden” 
(Guiding Principle, Joint Declaration, 2010, TRA, p.6). 

d) Het gebruiken van haar kennis en netwerkfunctie voor het formuleren en beantwoorden van 
een breed scala aan kennisvragen ('optreden als kennismakelaar'). Zij geeft onder meer steun 
aan belangrijke initiatieven zoals het Investeringskader Wadden (IKW) en de Agenda voor 
het Waddengebied 2050. In het kader van het laatste initiatief zal een gezamenlijke 
kennisagenda worden ontwikkeld voor beleid, beheer en gebruik als onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma. 

e) Het Waddenfonds te adviseren bij het beoordelen en evalueren van subsidieaanvragen en 
projecten, waarbij het zowel gaat om meer strategisch overleg over de koers voor komende 
jaren als om reviews van subsidieaanvragen met een kenniscomponent.  

f) Vertegenwoordigen van de (Nederlandse) wetenschap in adviesorganen als het 
Omgevingsberaad, Programma Wadden Nationale Wetenschapsagenda (NWA/NWO), 
Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research (TPC-WSR) en het Operational Team 
Partnership Hub van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Opzetten van of bijdragen 
aan wetenschappelijke begeleidingscommissies voor grootschalig onderzoek in het 
Waddengebied, bijv. in de vorm van lidmaatschap van wetenschappelijke 
begeleidingscommissies, zoals die rond het onderzoek aan bodemdaling als gevolg van 
gaswinning en aan de effecten van het containerverlies van de MSC Zoe. 

g) Proactief te zijn in haar optreden naar Rijk, Regio en financiers voor (toegepast) onderzoek, 
onder meer door via informatienetwerken tijdig te anticiperen op zowel kansen als 
bedreigingen voor het Waddengebied. De Waddenacademie speelt hierop in door een nadere 
verkenning van onderwerpen via o.a. workshops, deelstudies en Position Papers. 

h) Voorlichting geven over de historie, de huidige status en de toekomstige ontwikkelingen in 
het Waddengebied door het uitdragen en het goed toegankelijk maken van informatie en data, 
bijv. via websites en regionale media, door het opzetten van een internationale 
waddenbibliotheek voor het beschikbaar maken van kennis over het Waddengebied en d.m.v. 
actieve bijdragen aan de Basismonitoring Wadden (waaronder co-creatie van indicatoren voor 
majeure projecten en voor de Staat van het Wad). 

i) Het bijdragen aan de educatie over het waddengebied, waaronder het (mede) organiseren van 
zomerscholen, podiumdagen bij regionale hogescholen en cursussen voor beleidsmakers en 
beheerders. 

De Waddenacademie is een compacte organisatie, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het 
Waddenfonds. De Waddenacademie is een netwerkorganisatie, met vijf parttime (max. 0,4 fte) 
portefeuillehouders op de onderzoeksgebieden Cultuurhistorie, Ecologie, Economie, Geowetenschap & 
Klimaat, en Natuur & Recht. De portefeuillehouders worden ondersteund door een klein bureau (2,6 fte) 
dat is gehuisvest in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.  
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2. De kennishuishouding in het Waddengebied 
 

Alvorens in te gaan op de concrete activiteiten wordt in dit hoofdstuk kort het bredere kader van de 
kennishuishouding in het Waddengebied geschetst waarbinnen de activiteiten van de Waddenacademie 
plaatsvinden. Het Waddengebied kent in de drie landen waarover het zich uitstrekt veel overeenkomstige 
fysische, ecologische, landschappelijke en sociaaleconomische structuren en problemen. Het onderzoek 
daarnaar gebeurt binnen een drietal ruimtelijke kaders of schaalniveaus, die achtereenvolgens het 
internationale (trilaterale, met andere woorden Nederlands-Duits-Deense), het nationale (Nederlands) en 
het regionale (provinciale, d.w.z. Noord-Holland, Fryslân en Groningen) Waddengebied omvatten.    

 

Trilateraal                                                                                                                                                               

In ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden’ beschreef  de Waddenacademie in 2009 hoe 
er op het niveau van de verschillende wetenschappelijke vakgebieden weliswaar veel kennis over het 
Waddengebied bestaat, maar dat die ook erg ‘versnipperd en verkokerd’ is. Er is behoefte aan 
interdisciplinariteit, voor een beter begrip van het Waddengebied als samenhangend en open systeem. Een 
belangrijke stap in het bestrijden van die versnippering was het verschijnen van de Trilaterale 
Onderzoekagenda, van de waddenlanden Nederland, Duitsland en Denemarken. Deze werd op 18 mei 2018 
in De Verklaring van Leeuwarden door de Raad van Ministers van de 13e Trilaterale Regeringsconferentie 
inzake bescherming van de Waddenzee aangenomen. 

In de Trilaterale Onderzoekagenda onderstrepen wetenschappers uit de drie waddenlanden de status van de 
Waddenzee als UNESCO Werelderfgoed. Het doel van de onderzoekagenda is: “Het zo goed als mogelijk 
bereiken van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden” 
(Guiding Principle, Joint Declaration, 2010, TRA, p.6). Het veiligstellen van de uitzonderlijke universele 
waarden van het Waddengebied vergt een goed wetenschappelijk begrip van onderliggende ecologische en 
sociaaleconomische processen, zo benadrukt de Trilaterale Onderzoekagenda. Er liggen volgens deze 
internationale onderzoekagenda dan ook drie grote uitdagingen klaar voor de toekomst: 

1. Het Waddengebied als ‘levend lab’ voor de interactie tussen mens en natuur.  

Om de waarde van het Waddengebied voor toekomstige generaties te kunnen behouden, moet de 
traditionele kloof  tussen natuur en cultuur worden overbrugd. Behoud van natuurwaarden hoort 
in een sociaaleconomische context. Omgekeerd moet bij sociale, culturele en economische 
initiatieven in het Waddengebied expliciet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de 
natuur. 

2. Omgang met een veranderend klimaat en zeespiegelstijging 

De opwarming van de aarde, met de bijbehorende veranderingen in weerpatronen, hittegolven, 
langere droogte, meer zware buien en een stijgende zeespiegel, zal de komende decennia 
waarschijnlijk doorzetten. Omdat tegelijkertijd de bodem daalt, zal de relatieve zeespiegelstijging 
nog verder toenemen. Hoe gaan we om met dit langzame, maar gestaag voortgaande proces, dat 
op termijn grote gevolgen zal hebben voor zowel de natuur als de sociale, economische en 
culturele structuren en processen? 

3. Het Waddengebied als duurzame kustregio.    

Voor de toekomst van het Waddengebied is het een enorme opgave om de uitzonderlijke 
universele waarden van het Werelderfgoed Waddenzee in stand te houden en tegelijkertijd de 
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bewoners goede sociaaleconomische kansen te bieden. Een economisch duurzaam Waddengebied 
moet zijn gebaseerd op regionale waarden, diensten en producten en moet zijn ingebed in 
aantrekkelijke, gezonde ecosystemen. 

De Trilaterale Onderzoekagenda is de leidraad bij het vaststellen van de belangrijke Nederlandse 
onderzoeksthema’s en daarbij ook de leidraad voor de activiteiten van de Waddenacademie.  Niet minder 
belangrijk zijn de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Investeringskader Wadden belangrijke ankerpunten 
als het gaat om het nationale en het regionale kader.  

 

Nationaal 

(Het ontwerp van) de Agenda voor het Waddengebied 2050, de zogeheten Gebiedsagenda die op 9 september 
2020 voor consultatie is vrijgegeven, benadrukt het belang van kennis als cruciaal element in de cyclus van 
beleid naar beheer van het Waddengebied. Die ‘Agenda 2050’ houdt ook een pleidooi om, mede op basis 
van de Trilaterale Onderzoekagenda, een gezamenlijk gedragen Nederlandse kennisagenda op te stellen. 
De Agenda 2050 onderscheidt hierbij acht thematische opgaven en strategieën: 

1. Natuur van Wereldklasse; 

2. Landschap en cultureel erfgoed; 

3. Duurzame bereikbaarheid; 

4. Klimaatverandering;  

5. Energietransitie; 

6. Een leefbaar Waddengebied; 

7. Duurzame Waddeneconomie; 

8. Overige thema’s: defensie, diepe delfstoffen, calamiteiten, zand- en schelpenwinning en 
slibonttrekking en luchtvaart. 

 

Regionaal 

In 2016 hebben Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen het 
Investeringskader Waddengebied (kortweg IKW) vastgesteld. Met dat Investeringskader zetten de 
Waddenprovincies zich in om een breed en samenhangend programma te realiseren met onder andere de 
inzet van het Waddenfonds. Het Investeringskader heeft zes majeure opgaven benoemd, te weten: 

1. Waddenzee; 

2. Havenontwikkeling en natuurverbetering; 

3. Versterken en vermarkten Werelderfgoed; 

4. Vitale kust en Afsluitdijk; 

5. Eems-Dollardgebied in balans; 

6. Eilanden op eigen kracht. 
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Dwarsverbanden 
 

De Trilaterale Onderzoekagenda, de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Investeringskader Waddengebied 
vormen het trilaterale en regionale kader waarbinnen de kennishuishouding van het Waddengebied wordt 
ontwikkeld. Als een integrale uitwerking van deze kaders heeft de Waddenacademie in 2020 zes grote, 
overkoepelende onderzoekthema’s uitgewerkt waarin bij voorrang geïnvesteerd zou moeten worden. Deze 
onderzoekthema’s spelen een centrale rol in de twee belangrijke opgaven voor het Waddengebied, 
namelijk enerzijds het duurzaam in stand houden van de unieke natuurwaarden van het Werelderfgoed 
Waddenzee en anderzijds het duurzaam faciliteren en beschermen van wonen en werken van miljoenen 
mensen in het gebied. En dat tegen de achtergrond van belangrijke autonome ontwikkelingen zoals het 
veranderende klimaat. Het ontwikkelen van een duurzaam beheer en beleid voor het waddengebied over 
een periode van bijna 4 decennia (tot aan 2050) vraagt om een gedegen wetenschappelijke kennisbasis die 
nodig is om adequate antwoorden te kunnen formuleren op wetenschappelijke en beleidsondersteunende 
vragen en kennisvragen voor beheer en uitvoering. Deze antwoorden zijn ook nodig om te komen tot 
effectieve en efficiënte lange termijn investeringen in het Waddengebied. 

Elk van de thema’s draagt concreet bij aan het realiseren van de ambities uit de Trilaterale 
Onderzoekagenda, de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Investeringskader Waddengebied, 
waarbij het van belang is om te realiseren dat de thema’s niet los van elkaar moeten worden bezien, maar 
dat er belangrijke onderlinge dwarsverbanden zullen bestaan. Het betreft de volgende thema’s: 

1. Klimaat en de Wadden:  
De invloed van klimaatverandering op de hydrodynamische en morfologische condities en de 
daaraan gerelateerde natuurontwikkeling en relevante gebruiksfuncties in het Waddengebied; 

2. Klimaat en ecologie: 
Effecten van klimaatverandering op het ecologisch functioneren van Werelderfgoed Waddenzee; 

3. Lessen uit het verleden: 
De ontstaansgeschiedenis van de westelijke Waddenzee, als leermoment voor de toekomst van 
een veerkrachtige en vitale kust; 

4. Kust en identiteit: 
Trots op en thuis in het Waddengebied als basis voor duurzame bescherming; 

5. De Wadden in het recht: 
De rol van het recht bij het behoud en de versterking van de kernwaarden en een 
klimaatbestendig, duurzaam gebruik van het Waddengebied; 

6. Sociaaleconomische ontwikkeling  
Duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van het Waddengebied die past bij de mensen en het 
gebied. 
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3. Activiteiten in 2021                                    
 

3.1  Inleiding activiteiten in 2021                                    
 

Kaders van de voorgenomen activiteiten 
 

De voorgenomen activiteiten in 2021 zijn gebaseerd op de positie van de Waddenacademie als 
wetenschappelijke denktank en onafhankelijke kennisinstelling die wil bijdragen aan het ontwikkelen van 
een duurzame kennishuishouding voor de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. Ook dragen alle 
genoemde activiteiten bij aan het realiseren van één of meerdere van de kerntaken Agenderen, 
Programmeren, Informeren en Monitoren en/of dragen ze bij aan de implementatie van één of meerdere 
richtinggevende kaders zoals genoemd in hoofdstuk 2. 

 

Kerntaken Waddenacademie 
 

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.  

 

Uitvoeringskader Waddenfonds (2017-2026) 
 

Voor het werkprogramma van 2021 is bij de indeling van activiteiten rekening gehouden met de 
uitwerking van de vierde doelstelling in het Uitvoeringskader Waddenfonds (2017-2026) dat, op 
voordracht van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds, is vastgesteld door de Provinciale Staten van 
de drie Waddenprovincies (mei 2017):  
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1. Het entameren van en coördineren in kennisontwikkeling en -inzet, het bepalen van prioritaire 
kennisvragen; 

2. Ontsluiten en toepassen van kennis voor beleid en beheer; 
3. Coördineren, integreren en rapporteren van monitoringsprogramma’s; 
4. Publieksvoorlichting en actieve verspreiding van kennis over het Waddengebied. 

Hierbij is de hoofdindeling aangehouden volgens het conceptueel model voor een meerjarig 
kennisprogramma rond: A. (Inter-)Nationaal fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, en B. Educatie, 
voorlichting en bewustwording, onder regie van een kennisregisseur, zoals voorgesteld in het eindrapport 
“Waddenkennis” in opdracht van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds (maart 2020). 

Op het moment van schrijven van het werkprogramma 2021 wordt in opdracht van het Waddenfonds een 
verkenning gedaan door prof. Caspar van den Berg, hoogleraar Governance en Beleid aan de RUG, naar 
de toekomstige inrichting van de kennishuishouding van het Waddengebied. Zijn opdracht is om een 
organisatie- en processtructuur te verkennen, ontwerpen en vast te leggen die kan voorzien in een 
kennishuishouding waarin vraagarticulatie, kenniscreatie, kennisorganisatie, kennisdeling, kennisbenutting 
en monitoring ten behoeve van beleid voor en beheer van de Waddenzee en het Waddengebied onderdak 
vindt. De uitkomsten van de verkenning kunnen invloed hebben voor de toekomstige werkzaamheden 
van de Waddenacademie, maar daarover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.  

De Waddenacademie verwacht dat de hieronder genoemde voorgenomen activiteiten van de 
Waddenacademie voor 2021 passen binnen de toekomstige inrichting van de kennishuishouding van het 
Waddengebied maar uiteraard is bijstelling mogelijk als de uitkomsten van de verkenning daartoe 
aanleiding geven.  

 

Onderverdeling activiteiten 2021 
 

Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied en in opdracht van 
het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en in samenwerking met het Omgevingsberaad Waddengebied en 
de Beheerautoriteit Waddengebied willen we met de onderstaande activiteiten bijdragen aan: 

A. Het versterken van de kennishuishouding, 
B. Het koppelen van “vraag en aanbod” van wetenschappelijke kennis, en 
C. Het beter toegankelijk maken van publieke data en informatie.  

De inzet voor intern overleg en afstemming is apart vermeld. Verder is, aansluitend bij de nieuwe 
beoordelingssystematiek van het Waddenfonds, per voorgenomen activiteit vermeld wat daarbij de 
beoogde “outcome” en “output” is.  We hopen dat deze nieuwe aanpak nog meer inzicht geeft in wat we 
doen en, vooral, waarom we dat doen.  
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3.2  Overzicht van activiteiten in 2021 
 
A. Versterken van de kennishuishouding 
 
3.2.1		 Bepalen	van	prioritaire	kennisvragen	
 
Samenvatting  
 
 OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 
 Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 
1a Ontwikkeling kennis 

over het 
Waddengebied 
(Regionaal) 

Identificatie (meest) 
prangende 
onderzoekvragen 
Nederlands 
Waddengebied  

Als eigen bijdrage aan 
Agenda Waddengebied 2050, 
Bestuurlijk Overleg Wadden 
en Investeringskader 
Wadden 

Doorlopend Document van de 
Waddenacademie als 
schriftelijke bijdrage aan 
discussie over diverse 
kennisagenda’s en overleg 
over het document 

1b Ontwikkeling kennis 
over het 
Waddengebied 
(Nationaal) 

Inhoudelijke bijdragen 
aan opstelling nationaal 
onderzoeksprogramma 
in het kader van de 
Nationale 
Wetenschapsagenda 

Op verzoek van NWO, en 
de ministeries van LNV en 
I&W 

Doorlopend Openstelling nationaal 
onderzoekprogramma 
inclusief externe 
financiering (ca. 5MEuro) 

1c Ontwikkeling kennis 
over het 
Waddengebied 
(Trilateraal) 

Lid van trilaterale 
programmacommissie 

Op verzoek van de Wadden 
Sea Board 

Doorlopend Openstelling trilateraal 
onderzoekprogramma 
inclusief externe 
financiering (ca. 60MEuro)  

1d Ontwikkeling 
systeemkennis over 
het Waddengebied 
(Interdisciplinair) 

Intern en extern 
overleg, deelname 
workshops & 
symposia, literatuur 

Op eigen initiatief, in 
samenwerking met 
kennisinstellingen 

Doorlopend Diverse vormen, 
waaronder publicaties en 
lezingen, over de meest 
recente en relevante kennis 
& inzichten als basis voor 
bepalen van prioritaire 
kennisvragen 

   

Toelichting   
 

1a.  Het bijdragen aan de kennisagenda bij de Agenda voor het Waddengebied 2050, BOW & IKW   

Hoofddoel van de Waddenacademie voor 2021 is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 
Kennisagenda bij de Agenda voor het Waddengebied 2050. In de Agenda voor het Waddengebied 
2050 hebben overheden, natuurorganisaties, visserijorganisaties en de samenwerkende havens een 
gezamenlijke koers voor het Waddengebied geformuleerd. De ontwerp-Agenda werd op 9 juli 
2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Agenda benoemt ‘Kennis als basis’. Onafhankelijke 
en objectieve kennis is nodig om goede discussies te voeren over de belangrijke thema’s voor het 
Waddengebied en om beleid en beheer van het Waddengebied goed te laten verlopen. Een 
belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma, dat bij de Agenda is opgesteld, is een 
gezamenlijke Kennisagenda voor beleid, beheer en gebruik. Met de internationale, trilaterale 
onderzoekagenda als basis, staan in die aanstaande Kennisagenda wetenschappelijke vragen, 
beleidsondersteunende vragen en kennisvragen voor beheer en uitvoering beschreven.  
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Om de discussie om te komen tot een Kennisagenda op te starten en te faciliteren heeft de 
Waddenacademie eind 2020 een notitie opgesteld die, aan de hand van de grote uitdagingen voor 
het Waddengebied in de komende decennia, een zestal grote en integrale onderzoekthema’s 
beschrijft waar volgens de Waddenacademie bij voorrang in geïnvesteerd zou moeten worden (zie 
Hoofdstuk 2).  
 
Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de implementatie van de Agenda voor het 
Waddengebied 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 40-50 dagen, te besteden aan overleg en het 
ontwikkelen van een systematiek voor het programmeren van onderzoeksmiddelen met de 
betrokken stakeholders.  

1b.  Het bijdragen aan de implementatie van een Nationale Onderzoekagenda Wadden 

Eind 2019 is begonnen met de verkenning van een nationaal onderzoeksprogramma als onderdeel 
van de uitwerking van de Nationale Wetenschapsagenda en een Nederlandse bijdrage aan de 
uitvoering van de in de Trilaterale Onderzoekagenda. De Waddenacademie vervult hierbij met 
name een agenderende rol door de prioritaire onderzoeksvragen te helpen definiëren.  
 
Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaken Agenderen en Programmeren en 
aan de implementatie van de Trilaterale Onderzoekagenda, inclusief de afstemming met de 
initiatieven van de Agenda 2050, het IKW en het Waddenfonds. De geschatte tijdsinvestering is 
10 dagen, te besteden aan overleg met (potentiële) financiers van onderzoek.  

1c.  Het bijdragen aan de implementatie van de Trilaterale Onderzoekagenda Wadden 

Medio 2020 is een Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research (TPC-WSR) van 
wetenschappers en beleidsmakers geïnstalleerd door de Wadden Sea Board dat de uitvoering van 
de in de Trilaterale Onderzoekagenda opgenomen onderzoeksvragen daadwerkelijk zal moeten 
realiseren. Jouke van Dijk en Katja Philippart zitten namens de Nederlandse wetenschap in het 
TPC-WSR op voordracht van het Ministerie van LNV.  
 
Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaken Agenderen en Programmeren en 
aan de implementatie van de Trilaterale Onderzoekagenda, inclusief de afstemming met de 
initiatieven van de Agenda 2050, het IKW en het Waddenfonds. De geschatte tijdsinvestering is 
10-20 dagen, te besteden aan overleg met nationale en trilaterale stakeholders, WSB en CWSS en 
(potentiële) financiers van onderzoek.  
 

1d.  Ontwikkeling systeemkennis Waddengebied 

De inhoudelijke werkwijze van de Waddenacademie baseert zich nadrukkelijk op een 
systeembenadering voor het Waddengebied. De Waddenacademie wil de ruimtelijke samenhang 
en werking van het Waddensysteem begrijpen, bewaken en benutten. Deze systeembenadering 
benadrukt het belang van integrale kennis, kan een verschuiving van problemen tussen 
sectorbelangen voorkomen en maakt kansen zichtbaar  met als doel “Het zo goed als mogelijk 
bereiken van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen 
plaatsvinden” (Guiding Principle, Joint Declaration, 2010, TRA, p.6)  Dit vraagt een continue intern 
en extern overleg met en tussen de verschillende disciplines van de portefeuillehouders en andere 
waddenwetenschappers. 
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3.2.2	Overige	kennisontwikkeling	
 
Samenvatting 
 
 OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 
 Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 
2a Ontwikkeling kennis 

effecten van 
zeespiegelstijging op 
morfologische 
ontwikkeling 
kombergingen 

Penvoerder indiening 
onderzoeksvoorstel 
NWO-TTW 

In samenwerking met onder 
meer TUD, Deltares, UU en 
NIOZ 

Voorjaar Breed gedragen 
onderzoeksvoorstel voor 
open competitie 
(ca. 4 MEuro) 

2b Ontwikkeling kennis 
zilte landbouw 

Partner in EU Interreg 
project “SalFar” 

Op verzoek van Provincie 
Groningen (zijnde de 
projectcoördinator) 

Doorlopend In de praktijk geteste 
voorstellen voor 
innovatieve vormen van 
landbouw in verziltende 
kustgebieden 

2b Ontwikkeling kennis 
duurzaam toerisme 

Partner in EU Interreg 
project “ProWad 
Link” 

Op verzoek van Common 
Wadden Sea Secretariat 
(zijnde de 
projectcoördinator) 

Doorlopend 
(Jan - Aug) 

Praktische handvaten om 
duurzaam toerisme in het 
Waddengebied verder te 
ontwikkelen 

2c Synthese bestaande 
kennis & identificatie 
resterende leemtes 
m.b.t. Dark Sky 
initiatieven (onder 
voorbehoud) 

Literatuurstudie door 
gerenommeerde 
wetenschapper(s) 

Op verzoek van het 
Common Wadden Sea 
Secretariat, in samenspraak 
met regionale partijen 

Voorjaar Waddenacademie Position 
Paper 2021-1: 
Wetenschappelijke 
publicatie met 
populairwetenschappelijke 
samenvatting, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes  

2c Betere nationale 
samenwerking op 
terrein van zoet-zout 
grondwater 

Literatuurstudie door 
gerenommeerde 
wetenschapper(s) 

Op eigen initiatief, in 
samenwerking met Deltares 
en Zeeuwse partners 

Zomer Waddenacademie Position 
Paper 2021-2: 
Wetenschappelijke 
publicatie met 
populairwetenschappelijke 
samenvatting, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes & praktische 
handvaten 

2c Ontwikkeling kennis 
internationale en 
Europese juridische 
kaders voor het 
Waddengebied 

Juridisch onderzoek 
naar betekenis 
verdragen (waaronder 
Bern, Bonn, OSPAR, 
WHC) en Europese 
richtlijnen 

Diverse stakeholders die 
betrokken zijn bij de 
uitvoering van de 
Gebiedsagenda 2050, onder 
meer Rijkswaterstaat 

Zomer Waddenacademie Position 
Paper 2021-3: 
Wetenschappelijke 
publicatie met 
populairwetenschappelijke 
samenvatting, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes 

2c Vergelijking van 
diverse streefbeelden 
voor het 
waddengebied in 
2050 

Literatuurstudie door 
gerenommeerde 
wetenschapper(s) 

Op eigen initiatief, in 
samenspraak met 
verschillende partijen die de 
diverse streefbeelden hebben 
ontwikkeld 

Najaar Waddenacademie Position 
Paper 2021-4: 
Wetenschappelijke 
publicatie met 
populairwetenschappelijke 
samenvatting, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes 

2d Aanscherping 
bestaande kennis en 
kennisvragen m.b.t. 

Synthese op basis van 
interviews door 
journalist met (externe) 
wetenschapper(s)  

Op verzoek van het 
Omgevingsberaad Wadden 
 

Voorjaar Populairwetenschappelijke 
publicatie, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes  
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klimaatverandering 
Waddenzee 

2e Ondersteuning 
kenniscomponent 
Waddenfonds 

Mondelinge of 
schriftelijke 
antwoorden op 
kennisvragen  

Op verzoek van het 
Waddenfonds 

Doorlopend Diverse vormen, waar 
onder interne en externe 
rapportages 

2f Overige 
verkenningen 

Diverse bijdragen aan 
projecten, discussies en 
publicaties 

Op eigen initiatief en op 
verzoek van verschillende 
partijen, waaronder het 
Waddenfonds en 
Rijkswaterstaat 

Doorlopend Diverse vormen, waar 
onder interne en externe 
publicaties 

2g Stimuleren van 
interdisciplinair 
onderzoek door 
jongere 
onderzoekers 

Inhoudelijk, logistiek 
& financieel 
ondersteunen van de 
“Young Wadden 
Academy” (YWA) 

Op eigen initiatief, met jonge 
onderzoekers verbonden aan 
kennisinstellingen van het 
waddengebied 

Doorlopend Netwerk van jonge 
onderzoekers 
Waddengebied, verslagen 
van workshops 
georganiseerd door YWA 

 
Toelichting 
 
2a.   Opstellen & indienen projectvoorstel “Safe Operating Space for Tidal Basins – SOS Tidal Basins” 

Er wordt gewerkt aan een groot onderzoeksvoorstel in het kader van het NWO Perspectief 
Programma, als implementatie van het thema Klimaat en Wadden van lange-termijn 
prioriteitenprogramma (zie 1a). Het financieringsinstrument Perspectief is onderdeel van het 
NWO-programma voor de Toegepaste en Technische Wetenschapen (NWO-TTW). Een 
perspectiefprogramma stelt zich tot doel het realiseren van economische en maatschappelijke 
impact op voor Nederland relevante thematische gebieden en is het financieringsinstrument voor 
publiek-private onderzoeksprogramma’s. De ingediende programmavoorstellen zijn in onderlinge 
competitie en moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s uit het Topsectorenbeleid 
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Het doel van het onderzoeksproject is het vergroten van de kennis van het effect van 
zeespiegelstijging op de morfologische ontwikkeling van getijbekkens in de Waddenzee. In dit 
kader zal een nieuwe generatie van morfologische modellen en technische oplossingen c.q. 
interventies worden ontwikkeld om te komen tot mitigerende maatregelen en adaptatie met 
betrekking tot het verdrinken van de Waddenzee. En dit alles binnen bestaande juridische kaders. 
Doel is het vaststellen van een veilige gebruiksruimte (“Safe Operating Space”) voor tal van 
economische, ecologische en maatschappelijke functies in het gebied. 

2b.  Het inventariseren van kennisvragen bij regionale, nationale en Europese projecten en stimuleren en begeleiden van                                   
onderzoek en disseminatie van resultaten 

Interreg projecten en nationale projecten 
De Waddenacademie is betrokken bij twee Interreg projecten: 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 2021 worden voortgezet.  
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Eind 2020 heeft de Waddenacademie Deltares verzocht om met een voorstel te komen dat de 
basis kan vormen voor een breed gedragen traject om te komen tot een meer nationale 
uitwisseling en bundeling van kennis en expertise om daarmee in de naaste toekomst de 
internationale positie van Nederland op het gebied van zoet-zout grondwater verder te versterken. 
In 2021 zal dit voorstel concreet worden uitgewerkt.   
 
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 Agenda 2050 en met name bij de uitdaging a. van de Trilaterale Onderzoekagenda. 
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. 

2c.  Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van verkenningen en daarvan verslag doen in wetenschappelijke rapporten 
(zgn. Position Papers) 

De Waddenacademie zal in 2021 de volgende verkenningen uitvoeren, die zullen resulteren in 
wetenschappelijke rapporten (gepubliceerd in de reeks “Position Papers”): 
 
Dark Sky 
De internationale Dark Sky beweging zet zich in om gebieden te maken en/of te bewaken waar 
het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om die 
duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. In Nederland zijn De Boschplaat bij Terschelling 
en het Nationaal Park Lauwersmeer inmiddels al aangewezen Dark Sky Park en er zijn 
verkenningen gaande voor een Dark Sky gebied op Schiermonnikoog en het terugdringen van 
lichtvervuiling op Texel. Samen met betrokkenen van Duitsland en Denemarken zal een overzicht 
gemaakt worden van alle plannen om lichtvervuiling tegen te gaan, de ontwikkelingen die de 
lichtvervuiling gaan veroorzaken (zoals windmolenparken langs de randen van het wad), in relatie 
tot de gevolgen en mogelijkheden van donkere gebieden voor mens en natuur.  
 
Nationale kennisuitwisseling zout-zout 
Door de steeds hogere eisen die worden gesteld aan de beschikbaarheid van zoetwater (voldoende 
hoeveelheid, op het juiste moment, en van goede kwaliteit) is de behoefte aan een betrouwbare 
zoetwatervoorziening in Nederland het laatste decennium alleen maar toegenomen. Bovendien 
maken gebeurtenissen zoals steeds vaker terugkerende droogte op de korte termijn en 
zeespiegelstijging op de lange termijn het zoetwatervraagstuk meer urgent. In het Nederlands 
kustgebied, waar een groot deel van het grondwater brak of zout is, zijn allerlei (vaak losse) 
initiatieven ontwikkeld om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren en verzilting tegen te gaan. 
In dit position paper zal het huidige kennisveld worden besproken en zullen suggesties worden 
gedaan hoe de kennis meer efficiënt uit te wisselen. Door betere kennisontwikkeling kunnen 
innovaties sneller worden gedeeld, en kan de internationale concurrentiepositie worden verbeterd. 
 
De betekenis van internationale en Europese verdragen voor de Waddenzee  
De aandacht in het beheer van het gebied en de beoordeling van de toelaatbaarheid van 
menselijke activiteiten is in sterke mate gericht op de Europese en nationale wetgeving. Daarbij 
wordt er veelal van uitgegaan dat verdragen geen zelfstandige betekenis hebben omdat de 
verplichtingen verwerkt zouden zijn in het Europese en nationale recht. De vraag is of dat ook 
echt zo is. Voor deze studie zal gekeken worden naar de verdragsteksten van met name het 
Werelderfgoedverdrag, het Biodiversiteitsverdrag, het Verdrag van Bonn (migrerende soorten), 
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Verdrag van Bern (soort Habitatrichtlijn voor heel Europa), het OSPAR-verdrag en het Raad van 
Europa Landschapsverdrag, en de daarbij behorende uitwerkingen zoals onder meer vastgelegd in 
de vorm van aangenomen resoluties, verklaringen en handboeken. Daarbij zal o.a. aandacht 
moeten bestaan voor de relatie tussen ecosysteem-denken (diverse verdragen) en de 
verplichtingen ten aanzien van specifieke natuurwaarden (EU-richtlijnen maar ook diverse 
verdragen). 
 
Streefbeelden: feiten of fictie? 
Maatregelen en daarbij behorende investeringen voortkomend uit beleidsdocumenten voor het 
Waddengebied zijn vaak gericht op het verwezenlijken van streefbeelden in de nabije en/of verre 
toekomst, de zogenaamde “stip op de horizon”. Als deze beelden zijn gebaseerd op historische 
referenties, is het dan realistisch om aan te nemen dat dit te verwezenlijken is onder huidige en 
toekomstige omstandigheden? In hoeverre zijn verschillende aspecten binnen een streefbeeld 
consistent? Zijn er grootschalige ontwikkelingen (b.v. in de zeespiegel, het toerisme en 
demografie) te identificeren die van invloed zijn op de haalbaarheid van een streefbeeld? Is het in 
bepaalde gevallen mogelijk om scenario’s te ontwikkelen? Deze en mogelijk ook andere vragen 
zullen in de verkenning worden geadresseerd. De verkenning moet een bijdrage leveren aan een 
betere onderbouwing van beheer-en beleidsbeslissingen die ten aanzien van het Waddengebied 
worden genomen. 

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 een minimum van 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. 

2d.  Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van verkenningen en daarvan verslag doen in populairwetenschappelijke 
publicaties 

Ecologische effecten van klimaatverandering 
Wat zijn de jongste klimaatscenario’s voor de Waddenzee en omgeving? Welke zijn de ecologische 
consequenties van deze scenario’s en wat zijn de potentiële handelingsperspectieven die we aan 
deze consequenties zouden kunnen verbinden? De Waddenacademie heeft wetenschapsjournalist 
Rob Buiter gevraagd om met deze drie vragen in de hand een aantal gerenommeerde 
wetenschappers te interviewen. De resultaten hiervan zullen begin 2021 beschikbaar komen in een 
door de Waddenacademie uit te geven populairwetenschappelijke publicatie, met daarbij tevens 
een identificatie van resterende kennisleemtes. 

2e.  Het gevraagd uitvoeren van verkenningen voor het Waddenfonds  

Het Waddenfonds vraagt de Waddenacademie om advies over kennisvragen in de 
voorbereidingsfase van nieuwe projecten. De vorm van een dergelijk advies kan variëren tussen 
een korte notitie en een uitgebreid adviesrapport. Het Waddenfonds heeft voor 2021 aangegeven 
graag meer te willen weten over onder meer: 

Externe bedreigingen: Na een door het Waddenfonds in 2020 gevraagd kort overzicht van de 
externe bedreigingen voor de Waddenzee, spitst de vraag voor 2021 zich verder toe op de 
plasticvervuiling. Hoe groot is het probleem plastic nu werkelijk, wat zijn de bronnen, wat zijn de 
gevolgen voor het Waddengebied (onder meer op basis van de bevindingen van het MSC ZOE 
onderzoek) en wat kan eraan gedaan worden? 
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Potentie voor aquacultuur: Hoeveel druk kan er vanuit de Waddenzee weggehaald worden door 
het aan land te kweken van algen, schelpdieren, wormen en vissen? Hoeveel productie is mogelijk 
in het Waddengebied en wat zijn de economische potenties voor duurzame kweek, voor de lokale 
gastronomie en voor export? 

Natuurlijke dynamiek: Wat is natuurlijke dynamiek in de huidige context van door menselijk 
medegebruik en door dijken verkleinde, verstoorde en ingesnoerde Waddenzee? In hoeverre is dit 
een bruikbaar criterium om projecten en ingrepen op te beoordelen? Zijn er alternatieve criteria 
die beter aansluiten bij de huidige context van de Waddenzee zonder dat die de deur wagenwijd 
openzetten naar schadelijke effecten op de natuur maar die wel mogelijkheden blijven bieden voor 
(leren door doen) projecten in de Waddenzee? 

2f.  Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van overige verkenningen  

Naast bovengenoemde beoogde publicaties zullen in 2021 waarschijnlijk ook een aantal andere 
verkenningen worden uitgevoerd, waar onder: 

• Een onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten in de toeristische sector op de 
Waddeneilanden: Uit pers en publiciteit bestaat de indruk dat de (verblijfs)toerist met de 
smalle beurs geleidelijk aan wordt verdrongen door recreanten met een ruimere beurs. De 
vraag is of dit inderdaad het geval is en zo ja wat daarvan de oorzaken en gevolgen zijn, zowel 
op de kortere als langere termijn; 

• De slibhuishouding van de trilaterale Waddenzee: Wat is de rol van slib als het gaat om 
klimaatverandering en zeespiegelstijging in de Waddenzee? Deze vraag is uitgangspunt voor 
een desk-study verkenning die Deltares zal uitvoeren. De resultaten van deze verkenning 
zullen worden gebruikt als startnotitie voor een gezamenlijk initiatief van het Programm naar 
een Rijke Waddenzee en Common Wadden Sea Secretariat om te komen tot trilaterale 
beleidsopties ten aanzien van hoe om te gaan met slib in de Waddenzee; 

Met de Position Papers en de overige verkenningen 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 Agenda 2050 en de Trilaterale Onderzoekagenda 

2g. Het stimuleren van waddenonderzoek door jonge wetenschappers   

Evenals in de voorgaande jaren zal Young Wadden Academy (YWA) in 2021 een tweetal 
workshops organiseren, waarbij jonge mensen vanuit een multidisciplinaire aanpak worden 
betrokken bij de Wadden. Over de onderwerpkeuze wordt nog overleg gevoerd met de 
Waddenacademie en het Waddenfonds. De omvang voor beide workshops zal met zo’n 20 tot 25 
deelnemers vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Verder houdt de YWA elke maand een 
vergadering waarin de leden elkaar spreken en initiatieven worden besproken rond het betrekken 
van jonge mensen.  
 
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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B.  Koppelen van “vraag en aanbod” van wetenschappelijke kennis 
 
3.2.3	Ontsluiten	en	toepassen	van	kennis	voor	beleid	en	beheer	

 
Samenvatting 
 

 OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 
 Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 

3a 

Gestructureerde 
discussies en 
uitwisseling van 
informatie over het 
Waddengebied 

Lid van 
Omgevingsberaad 
Waddenzee  

In samenspraak met 
maatschappelijke organisaties 
en gebruikers van het 
Waddengebied 

Doorlopend 

Adviezen voor beleid van 
het Waddengebied, 
waaronder aan het 
Bestuurlijk Overleg 
Waddengebied (BOW) 

3b 

Uitwisseling van 
informatie en 
gestructureerde 
discussies over een 
nog nader te bepalen 
onderwerp 

27e Symposium 
Waddenacademie 

In samenwerking met 
verschillende partijen, 
afhankelijk van het onderwerp 

Najaar 

Openbaar verslag van 
presentaties en 
gestructureerde discussies 
tussen verschillende 
sectoren (ca. 150 
deelnemers). 

3b 

Uitwisseling van 
informatie en 
gestructureerde 
discussies over de 
ontwikkeling van het 
landelijke gebied 

26e Symposium 
Waddenacademie 

In samenwerking met 
verschillende partijen, 
waaronder Berte Daan 
landschap, Terpen en 
Wierdenland en Museum 
Wierdenland 

Voorjaar 

Openbaar verslag van 
presentaties en 
gestructureerde discussies 
tussen verschillende 
sectoren (ca. 150 
deelnemers). 

3b 

Aanscherping 
bestaande kennis en 
kennisvragen m.b.t. 
de dynamiek van de 
wadbodem 

Workshop In samenwerking met het 
Nederlandse Centrum voor 
Kustonderzoek (NCK) & 
Rijkswaterstaat (RWS) 

Eenmalig Openbaar verslag van de 
presentaties, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes 

3b 

Aanscherping 
bestaande kennis en 
kennisvragen m.b.t. 
plastic vervuiling 
waddengebied 

Workshop In samenwerking met het 
Waddenfonds, Rijkswaterstaat 
en betrokkenen MSC ZOE 
onderzoek 

Eenmalig Openbaar verslag van de 
presentaties, inclusief 
identificatie van 
kennisleemtes 

3c 

Evaluatie ecologische 
effecten van & 
schade door 
containerverlies MSC 
ZOE 

Instelling & 
voorzitterschap 
begeleidingscommissie 
onderzoek MSC ZOE 

Op verzoek van 
Rijkswaterstaat, met 
medewerking van externe 
experts 

Doorlopend 

Wetenschappelijk 
onderbouwd advies aan 
ministers I&W en LNV 
m.b.t effecten & schade  

3c 

Wetenschappelijk 
onderbouwde 
adviezen t.b.v. 
majeure WF-/ IKW- 
projecten 
Waddengebied 

Literatuurstudie e/o 
“expert judgement” 
door bestuursleden 
Waddenacademie 

Op verzoek van het 
Waddenfonds 

Doorlopend 

Interne rapportage aan 
het Waddenfonds, indien 
mogelijk ook als openbare 
publicatie  

3d 

Wetenschappelijke 
borging van 
onderzoek & 
monitoring 
Vismigratierivier 
(VMR) 

Instelling & 
voorzitterschap 
begeleidingscommissie 
onderzoek & 
monitoring VMR 

Op verzoek van Provincie 
Fryslân; in samenspraak met 
o.a. Waddenfonds & 
initiatiefnemers VMR, met 
medewerking van externe 
experts 

Doorlopend 

Openstelling en 
begeleiding nationaal 
programma onderzoek & 
monitoring VMR incl. 
externe financiering (ca. 3 
MEuro) 
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3d 

Wetenschappelijk 
onderbouwde 
adviezen t.b.v. 
overige investeringen 
& activiteiten in het 
Waddengebied 

Literatuurstudie e/o 
“expert judgement” 
door bestuursleden 
Waddenacademie 

Op verzoek van diverse 
partijen (zoals provincies, 
gemeentes en 
ingenieursbureaus) 

Doorlopend 

Interne rapportage aan 
desbetreffende partij, 
indien mogelijk ook als 
openbare publicatie  

3d 

Wetenschappelijke 
borging t.b.v. overige 
investeringen & 
activiteiten in het 
Waddengebied 

Toetsing van 
wetenschappelijke 
onderbouwing door 
externe referenten o.l.v. 
Waddenacademie 

Op verzoek van (en de 
voorbereiding in samenspraak 
met) diverse partijen (zoals 
provincies, gemeentes en 
ingenieursbureaus) 

Doorlopend 

Schriftelijke rapportage 
toetsing 
wetenschappelijke 
onderbouwing van 
beoogde investeringen en 
activiteiten aan 
desbetreffende partij 

 
Toelichting 
 

3a. Lidmaatschap van het Omgevingsberaad Waddenzee 

 Het Omgevingsberaad Waddengebied is het platform waar gestructureerde discussies over het 
Waddengebied worden geïnitieerd en informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld. Het 
beraad bestaat uit maatschappelijke organisaties en gebruikers van het Waddengebied, waaronder 
de Waddenacademie. Overheden zijn geen lid van het Omgevingsberaad, maar nemen wel deel 
aan de vergaderingen. Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, is namens de 
wetenschap lid van het Omgevingsberaad Wadden. Voor het Omgevingsberaad Wadden is de 
verdere uitwerking van de Agenda 2050 één van de leidende onderwerpen van overleg. 

3b. Het organiseren van symposia en workshops  

Symposia 
De Waddenacademie organiseert twee keer per jaar openbare symposia met gemiddeld zo’n 150 
deelnemers.  
 
Het voorjaarsymposium zal worden georganiseerd in samenwerking met onder meer Museum 
Wierdenland, Berte Daan Landschap en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onderwerp 
zal zijn ‘Reclaiming Landscape’, een symposium over de vraag hoe nieuwe ruimtelijke concepten 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van her landelijk gebied, waarbij oog is tussen een goede 
balans tussen landgebruik, waterbeheer en natuurontwikkeling in relatie tot sociaaleconomische 
aspecten. Het symposium vormt het sluitstuk van het project Reclaiming landscape-Op Terp 
Hoogte, met naast het symposium ook een tentoonstelling op de terp in Ezinge. 
 
In overleg met het Waddenfonds en met de programmaregisseur en de voorzitters van de 
opgaveteams van het IKW zal het onderwerp voor het najaar symposium in 2021 worden 
bepaald. 
  
Workshops 
In samenwerking met het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en RWS wordt in het 
voorjaar van 2021 een workshop 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. Deze workshop is 
vanwege het corona virus verplaatst van 2020 naar 2021.  
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In samenwerking met RWS organiseert de Waddenacademie in de eerste helft van 2021 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 Onderzoekagenda. Deze workshop is vanwege 
het corona virus verplaatst van 2020 naar 2021. 
 
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 2021 opnieuw georganiseerd. Met de cursus over het Waddengebied als 
cultuurlandschap wordt bijgedragen aan de Kerntaak Informeren. Deze workshop is vanwege het 
corona virus verplaatst van 2020 naar 2021. 
 
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 door de bak genomen 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 doorgaans ca. 7.500 euro. Gemiddeld worden zo’n vijf dagen besteed aan inhoudelijk 
overleg en logistiek.  
 
Digitale vormen 
De huidige corona crisis gaat gepaard met een versnelling van de ontwikkeling en het gebruik van 
nieuwe mediatechnieken, waarbij symposia en workshops bijvoorbeeld gedeeltelijk (hybride) of 
geheel digitaal worden georganiseerd, met een vaak groter bereik. De Waddenacademie zal in 
2021 deze technieken verder verkennen en (waar nodig of mogelijk) toepassen voor de verdere 
verspreiding van kennis en interacties. 
   

3c. Het adviseren aan het Waddenfonds in het Waddengebied 

Vanaf 2019 legt het Waddenfonds elke (majeure) projectaanvraag voor aan de Waddenacademie 
met de vraag of, en zo ja in welke mate, de projectaanvraag bijdraagt of kan bijdragen aan de 4e 
doelstelling van het Waddenfonds. Hiervoor is in 2020 een protocol ontwikkeld. Daarbij zal ook 
worden beschouwd of de bijbehorende monitoring is geborgen of de onderbouwing over de 
beoogde bijdrage aan de doelstellingen van het Waddenfonds overtuigend, consistent en goed 
onderbouwd is met gebruikmaking van de meest actuele (wetenschappelijke) kennis. De 
Waddenacademie zal hierover binnen bijvoorbeeld een maand nadat de aanvraag is ontvangen 
advies uitbrengen aan het Waddenfonds. 
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3d. Het adviseren van andere partijen in het Waddengebied 

 
Ook andere partijen en organisaties in het Waddengebied kunnen de Waddenacademie om advies 
vragen en van deze mogelijkheid wordt ook met een zekere regelmaat gebruik gemaakt, onder 
meer door Holwerd aan Zee en RWS inzake de vaargeulproblematiek bij Ameland. 
De verwachting is dat dit ook in 2021 het geval zal zijn. Ook dan geldt dat ernaar wordt gestreefd 
om binnen een maand nadat een vraag om advies is ontvangen een inhoudelijke reactie te geven.  
 
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 Agenda 2050 met betrekking tot de bijdrage aan de duurzame 
kennishuishouding. 
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C. Beter toegankelijk maken van publieke data & informatie 
 
3.2.4	Coördineren,	integreren	en	rapporteren	van	monitoringsprogramma’s	
 
Samenvatting  
 

  OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 
 Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 

4a 

Beter gebruik van 
bestaande langjarige 
meetgegevens door 
onderzoekers, 
beleidsmakers en 
beheerders 

Lid van de kerngroep 
Basismonitoring Wadden 

Op verzoek van 
Rijkswaterstaat 
(projectleider van de 
Basismonitoring Wadden); 
in samenspraak met 
overige bij de BMW 
aangesloten partijen 

Doorlopend 

Openbaar beschikbaar 
maken van langjarige 
meetgegevens van het 
Waddengebied, inclusief 
ontwikkeling 
waddenmonitor 

4b 

Wetenschappelijke 
connectiviteit van 
onderzoek & 
monitoring vismigratie 
in het waddengebied 

Coördinatie van koppeling 
en eventuele versterking 
onderzoek & monitoring 
majeure 
vismigratieprojecten 

Op verzoek van 
Waddenfonds & IKW; in 
samenspraak met majeure 
vismigratieprojecten & 
Basismonitoring Wadden 

Doorlopend 

Gezamenlijke planning & 
uitvoering vismonitoring 
Waddengebied, indien 
nodig met externe 
financiering 

4c 

Kwantificering van 
behaalde bijdragen van 
majeure projecten aan 
de hoofddoelen van 
het Waddenfonds 

Inventarisatie & selectie van 
“outcome” indicatoren 

Op verzoek van en samen 
met programma regisseurs 
Waddenfonds; in 
samenspraak met de 
Basismonitoring Wadden 

Eenmalige 
vaststelling & 
doorlopende 
evaluatie 

Bijdrage aan evaluatie van 
de bijdragen projecten op 
basis van langjarige 
monitoring van 
“outcome” indicatoren 
zoals ingebed in de 
Basismonitoring 

 

Toelichting 
  
4a. Basismonitoring Wadden  
 

Evenals in voorgaande jaren zal de Waddenacademie zich in 2021 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.  
 
Medio 2020 is de Waddenbalans 2019 verschenen, die zich vooral richt op die aspecten die nog 
niet door de Basismonitoring Wadden worden verzorgd met een sterkere focus op het ‘droge’ 
deel van het Waddengebied en inhoudelijk met name op de sociaaleconomische, culturele en 
ecologische indicatoren. De onderliggende data zullen in 2021 publiek worden gemaakt en 
worden geïntegreerd in de Basismonitoring en ontsloten worden via het Datahuis Wadden.  
 
Wat betreft de Basismonitoring Wadden richt de Waddenacademie zich in 2021 verder met name 
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 
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Waddengebied, het Waddenfonds en de Agenda 2050, zie 4c) daadwerkelijk kunnen worden 
ingezet. De Waddenacademie geeft hierbij advies 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 genoemde 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 
zet de Waddenacademie Lucien Hanssen in, die namens de Waddenacademie ook zitting heeft in 
het kernteam Basismonitoring. Voor zijn bijdrage stelt de Waddenacademie maximaal 15.000 euro 
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 jaarlijkse publicatie Wadden in Beeld en Waddenbalans, 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. 
 

4b. Monitoring vismigratie Waddengebied 
 

In het kader van project-overstijgende monitoring van vissen organiseren de Waddenacademie en 
het Waddenfonds in de loop van 2021 een workshop 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”) verband.  
 
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. Deze workshop is vanwege het corona virus verplaatst van 2020 naar 
2021. 
 
Met deze activiteiten wordt bijgedragen aan de kernactiviteit Monitoren en aan de implementatie 
van het Investeringskader Waddengebied. De geschatte tijdsinvestering is 10-20 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. 

 
4c. Ontwikkeling & evaluatie outcome indicatoren 

 
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. De Waddenacademie, het IKW en het Waddenfonds werken in 2021 
gezamenlijk verder aan de verdere ontwikkeling, invulling en continue toetsing van deze set van 
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indicatoren voor verschillende initiatieven zowel op het gebiedsniveau, als op het niveau van de 
majeure opgaven en Waddenfondsdoelen.  

  
Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kernactiviteit Monitoren en aan de implementatie van 
het Investeringskader Wadden. 

 

3.2.4.	Publieksvoorlichting	en	actieve	verspreiding	van	kennis	over	het	
Waddengebied	
 
Samenvatting 
 

  OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 

  Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 

5a 

Bredere kennis over 
recente 
wetenschappelijke en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen in het 
waddengebied 

Opiniestukken in een 
regionale krant door 
genodigde schrijvers 

In samenwerking met het 
Friesch Dagblad 

1x per maand 

Opiniestuk in regionaal 
dagblad (met een oplage 
van meer 10.000 
exemplaren) en publicatie 
op website 
Waddenacademie 

5a 
Bredere kennis over 
actuele ontwikkelingen 
in het waddengebied 

Ondersteuning van 
Waddenzee.nl 

In samenwerking met o.a. 
Waddenfonds, Programma 
Rijke Waddenzee & 
Investeringskader Wadden  

Doorlopend 

Informatievoorziening 
voor breed publiek over 
ontwikkelingen binnen 
verschillende thema’s 
relevant voor het 
Waddengebied 

5a 

Bredere kennis over 
recente 
wetenschappelijke 
inzichten in (over) het 
waddengebied 

Voor iedereen toegankelijke 
en op begrijpelijke wijze 
geschreven samenvattingen 
van recente 
wetenschappelijke literatuur 
over het Waddengebied 

In samenwerking met de 
Waddenvereniging 

25x per jaar 

Populairwetenschappelijke 
publicaties op websites 
van Waddenacademie en 
Waddenvereniging, de 
zogenaamde 
“Wadwetens” 

5a 

Beter gebruik van 
bestaande 
wetenschappelijke 
kennis door 
onderzoekers, 
beleidsmakers en 
beheerders 

Oprichting & invulling 
internationale 
Waddenbibliotheek 

Eigen initiatief, in 
samenwerking met Tresoar 

Doorlopend 

Openbaar beschikbaar 
maken van historische en 
actuele wetenschappelijke 
literatuur van het 
Waddengebied 

5a 

Beter inzicht in de 
omvang van het 
onderzoek zoals 
verricht in (over) het 
Nederlandse 
Waddengebied  

Voor iedereen toegankelijk 
overzicht van aantal 
publicaties en aantal 
onderzoekers per thema, 
discipline en kennisinstelling 

Eigen initiatief, laten 
uitvoeren door een extern 
bureau (Dialogic) 

Voorjaar 

Publicatie van interactief 
doorzoekbare database op 
de website van de 
Waddenacademie 

5b 

Bredere kennis over 
onderwijs en 
onderzoek van HBO-
kennisinstellingen in 
het waddengebied 

Organisatie van HBO 
Podiumdagen 

Eigen initiatief, dit jaar in 
samenwerking met het 
Kenniscentrum 
NoorderRuimte 
(Hanzehogeschool 
Groningen) 

1x (Voorjaar) 

Informatievoorziening 
voor studenten en 
medewerkers van 
organisaties afkomstig uit 
het (toekomstig) werkveld 
van de studenten (ca. 100 
deelnemers)  
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5b 

Bredere kennis over de 
kennisontwikkeling in 
(over) het 
Waddengebied 

Publiekslezingen door 
wetenschappelijke experts 
tijdens Oerol 

In samenwerking met 
Oerol, met medewerking 
van externe experts 

Dagelijks 
gedurende 1 
week 

Aangeven belang 
wetenschappelijk 
Wadden-onderzoek voor 
een reeds in de Wadden 
geïnteresseerd publiek. 

5b 
Bevordering van de 
interactie tussen kunst, 
natuur en wetenschap 

Beeldend project tijdens 
Oerol, een zogenaamde 
“Oerol expeditie” 

In samenwerking met 
Oerol, dit jaar in interactie 
met kunstenaar Stef 
Veldhuis (componist van 
onder meer ‘Music by 
Oceans’) 

1x per jaar 

‘Out of the box’ via kunst 
belang van natuur en 
wetenschap voor het 
voetlicht brengen  

5b 

Bredere kennis over de 
waarde van het 
Waddengebied als 
cultuurlandschap van 
internationale 
betekenis 

Driedaagse cursus “Het 
Waddengebied als 
cultuurlandschap” 

In samenwerking met het 
Kenniscentrum Landschap 
(Rijksuniversiteit 
Groningen)  

1x (Voorjaar) 

Informatievoorziening 
voor lokale en provinciale 
bestuurders en 
ambtenaren, medewerkers 
van maatschappelijke 
organisaties, 
waterschappen en 
adviesbureaus, 
natuurbeheerders en 
masterstudenten (ca. 80 
deelnemers). 

 
 

Toelichting 
 
5a. Het ontsluiten van waddenkennis 

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 2021voortgezet.  
 
Met deze activiteit wordt een bijdrage geleverd aan de kerntaak Informeren. 
De geschatte tijdsinvestering is vijf tot tien dagen, te besteden aan overleg met de schrijvers van 
de opinieartikelen en met de redactie van het Friesch Dagblad.     
 
Waddenzee.nl 
De Waddenacademie is medeverantwoordelijk voor de website waddenzee.nl.                                                     
Ook in 2021 wordt hiervoor (bescheiden) capaciteit beschikbaar gesteld door het beschikbaar 
stellen van kantoorruimte aan Jelle Rijpma, web redacteur van waddenzee.nl.  
 
Wadweten 
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 2021 voortgezet, waarbij 
elke twee weken er een bijdrage verschijnt. Met deze activiteit wordt bijgedragen aan de kerntaak 
Informeren. Het schrijven van de 25 Wadwetens per jaar wordt gedaan door één medewerker van 
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de Waddenvereniging en twee freelance-auteurs. Deze laatsten krijgen hiervoor een vergoeding 
van 260 euro per bijdrage.  
 
Waddenbibliotheek 
Eind 2019 is met Tresoar de afspraak gemaakt om de internationale Waddenbibliotheek (IWB) in 
2020 stevig neer te zetten. In het afgelopen jaar is de eerste selectie van gedigitaliseerde literatuur 
via de Internationale Waddenbibliotheek online beschikbaar gekomen en de hoeveelheid 
gedigitaliseerde literatuur zal in 2021 substantieel worden uitgebreid. Met het langjarige IWB-
project worden wetenschappelijke publicaties uit het verleden, het heden en de toekomst 
beschikbaar gesteld en aan elkaar gelinkt. 
 
Kennisinfrastructuur 
In opdracht van de Waddenacademie heeft het onderzoekbureau Dialogic in 2020 voor de eerste 
maal de complete kennisinfrastructuur van het Waddengebied in kaart gebracht. Het gaat hierbij 
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 onderliggende database en de ‘leeswijzer’ (dashboard) zullen in de loop van 2021 publiek 
beschikbaar komen. 
 
De overige kosten zijn de bureaukosten van de web redacteur waddenzee.nl, het 
onderzoekbureau Dialogic, de leverancier van de onderliggende data, het opzetten van de 
trilaterale Waddenbibliotheek en ca. twintig dagen overleg met de diverse partijen.  
 

5b. Interactieve uitwisseling waddenkennis 

Het organiseren en houden van presentaties  
De portefeuillehouders van de Waddenacademie geven, op verzoek van derden of op initiatief 
van de Waddenacademie, regelmatig (voor de uitbraak van de Coronacrisis gemiddeld toch wel 
zo’n twee keer per maand) lezingen voor het brede publiek. In 2021 wordt hiermee verder gegaan. 
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.  
 

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 2021 
wordt de Podiumdag in samenwerking met het Kenniscentrum NoorderRuimte van de 
Hanzehogeschool Groningen georganiseerd. Er wordt gestreefd naar ca. 100 deelnemers, 
bestaande uit studenten en medewerkers van organisaties afkomstig uit het (toekomstig) werkveld 
van de studenten. Deze workshop is vanwege het corona virus verplaatst van 2020 naar 2021.  
 
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.   
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Oerol 
In 2021 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 colleges 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 2021 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. Deze samenwerking is vanwege het corona virus verplaatst van 2020 naar 
2021. 
 
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 5-10 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. 
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3.3. Organisatie 
 
Samenvatting 
 

 OUTCOME AANPAK SAMENWERKING PLANNING OUTPUT 
 Doel Wat & hoe Waarom & met wie Wanneer Product 

 

Identificatie en 
prioritering van 
activiteiten 

Bestuursvergaderingen, 
met externe genodigden 
voor specifieke thema’s 

Bestuursleden & secretaris, 
met vertegenwoordigers 
van andere partijen tijdens 
een deel van het overleg 

8x per jaar Interne evaluatie eerdere 
activiteiten & voorstellen 
voor nieuwe activiteiten 

 

Gestructureerde 
dialoog over doelen, 
strategie en 
processen 

“Heisessie” in het 
waddengebied, 
ondersteund door een 
organisatiedeskundige 

Bestuursleden & secretaris 1x per jaar Eventuele aanscherping 
van strategie & beleid, 
inclusief hieruit 
voortvloeiende afspraken 
over herziening oude en 
ontwikkeling van nieuwe 
activiteiten 

 

Interne borging 
kwaliteit 
wetenschappelijke 
activiteiten 
Waddenacademie 

Toetsing door 
Wetenschappelijke 
Adviesraad 

Eigen initiatief t.b.v. 
eventuele aanscherping 
beoogde activiteiten rond 
versterking 
kennishuishouding 

2x per jaar Eventuele aanpassingen 
van voorgenomen 
wetenschappelijke 
activiteiten 

 

Borging beleid en de 
algemene gang van 
zaken 
Waddenacademie 

Toetsing door Raad van 
Toezicht 

Onderdeel van de Statuten 
van de Stichting 
Waddenacademie 

2x per jaar Eventuele aanpassingen 
van voorgenomen 
activiteiten & processen 

 

Externe borging 
kwaliteit processen 
en activiteiten 
Waddenacademie 

Toetsing door Externe 
Evaluatiecommissie 

Op basis van statuten, 
commissie wordt benoemd 
door KNWA  

1x per 5 jaar Eventuele aanpassingen 
van processen en 
activiteiten 

 

Toelichting 
 
Sinds 1 juli 2014 is de Waddenacademie een onafhankelijke stichting. De samenstelling van de hierna 
vermeld organen van de Waddenacademie is opgenomen in Bijlage 1. 

Portefeuillehouders 
De Waddenacademie is een netwerkorganisatie, met vijf parttime (max. 0,4 fte) portefeuillehouders op de 
onderzoeksgebieden ecologie, economie, geowetenschappen en klimaat, cultuurhistorie en natuur en 
recht. De portefeuillehouders worden ondersteund door een klein bureau (in totaal 2,6 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 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.  
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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 daarenboven 
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.  
 
Young Wadden Academy 
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. 
 
Raad van Toezicht 
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. Tevens wordt elk jaar het werkprogramma voor het komend jaar aan het Waddenfonds 
gepresenteerd.  
 
Externe toetsing 
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 Academie 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 eveneens als zeer goed. Eenzelfde externe beoordeling over de werkzaamheden van de 
Waddenacademie geschiedde ook over de periode 2008 – 2013, toen de evaluatiecommissie werd 
voorgezeten door Margreeth de Boer, onder meer voormalig Minister van VROM. 
 
Wetenschappelijke adviesraad 
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. De WAR bestaat uit zes 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 wordt voorgezeten door Suzanne Hulscher (hoogleraar 
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Universiteit Twente en tevens lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) als onafhankelijk 
voorzitter.  
 
Bureau 
Het bureau, gevestigd in het Huis voor de Wadden, ondersteunt de portefeuillehouders, Raad van 
Toezicht, Wetenschappelijke Adviesraad en Young Wadden Academy bij hun activiteiten. Het bureau 
bestaat uit een secretaris, een secretaresse en een web redacteur. Gezamenlijk dragen zij zorg voor de 
inhoudelijke ondersteuning en feitelijke uitvoering van de activiteiten van de Waddenacademie. 
 
Inzet op activiteiten in 2021 
De totale inzet (en daarmee de begroting van de personeelskosten) van de Portefeuillehouders en de 
Bureaumedewerkers) wordt vooral bepaald door de inzet over de verschillende activiteiten (zoals 
beschreven in 3.2.1 t/m 3.2.5), waarbij de verdeling van de inzet over die activiteiten wordt gebaseerd op 
expertise, tijdbeslag en overige (lopende) werkzaamheden.  
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Bijlage 1. Samenstelling organen binnen Waddenacademie per 1 
januari 2021 
 
Portefeuillehouders 
Prof.dr.ir. Katja Philippart, directeur en portefeuillehouder Ecologie (tot 1 januari 2023); 
Prof.dr. Piet Hoekstra, plaatsvervangend directeur en portefeuillehouder Geowetenschap & Klimaat (tot 1 
maart 2024); 
Prof.dr. Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht (tot 1 januari 2025); 
Prof.dr. Pieter van Beukering, portefeuillehouder Economie (tot 1 januari 2026);  
Dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie (tot 1 januari 2023). 
 
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); 
Prof.dr. Cisca Wijmenga (rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen). 

Wetenschappelijke Adviesraad  
Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer Universiteit Twente, onafhankelijk voorzitter); 
Prof.dr. Peter Herman (hoogleraar Ecologie Technische Universiteit Delft); 
Prof.dr. Karline Soetaert (hoogleraar Universiteit Utrecht & Gent, senior onderzoeker NIOZ); 
Prof.dr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht en hoofd 
van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law); 
Prof.dr.ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap 
Rijksuniversiteit Groningen); 
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 Moeyersoons, secretaresse 
Thea Smit, webredacteur 
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