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RTV Noord (30 juli 2008)
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=74811

Waddenacademie officieel van start gegaan
AMSTERDAM - De Waddenacademie is woensdag officieel van start gegaan in
Amsterdam. Het instituut gaat zich bezighouden met de coördinatie van onderzoek naar
de Wadden en opereert vanuit Leeuwarden.
Het is een omstreden instituut, want lang niet iedereen ziet er het nut en de noodzaak van in.
Vooral vanuit Groningen is er veel kritiek geweest. Het zou te duur zijn - aanvankelijk 10
miljoen euro per jaar - en het zou een speeltje voor professoren zijn.
De kosten zijn inmiddels verlaagd naar 1 miljoen euro per jaar en de provincie Groningen
hoeft er geen cent aan mee te betalen. Het Waddenfonds en de provincie Friesland nemen dit
voor hun rekening.
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Groninger Internet Courant (31 juli 2008)
http://www.gic.nl/nieuws/in-groningse-ogen-overbodige-waddenacademie-komt-er-toch

In Groningse ogen “overbodige” Waddenacademie komt
De Groningse gedeputeerde Henk Bleker (CDA) vond het maar onzin, en nergens voor nodig:
een “Waddenacademie”. Daarom voelde hij er niets voor om tien miljoen per jaar beschikbaar
te stellen voor weer een nieuw onderzoeks- en onderwijscentrum. Maar gisteren is er ondanks
de kritiek vanuit Groningen toch een Waddenacademie van start gegaan, zij het met een
aanzienlijk lager budget dan aanvankelijk de bedoeling was. Deze is gevestigd in
Leeuwarden, maar de officiële start was gisteren in Amsterdam.
Gisteren ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start. De Waddenacademie
moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van de Waddenregio, waarbij het vooral gaat om het
samenspel tussen onderzoeksgebieden. Het werkterrein van de Waddenacademie is daarom
breed: van ecologisch, geologisch en klimatologisch onderzoek tot en met cultuurhistorisch en
sociaal-cultureel onderzoek. De Waddenacademie, de jongste loot aan de stam van KNAWinstituten, zal gaan fungeren als spin in het web van wetenschappelijke en maatschappelijke
organisaties.
De Waddenacademie gaat om te beginnen de behoefte aan kennis over het Waddengebied
vaststellen en verwoorden in een integrale visie op de kennishuishouding voor de regio. Als
die behoefte helder is, zal het instituut op de geselecteerde terreinen onderzoek stimuleren.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de natuur, maar ook om thema’s als
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturele identiteit. Professor Pavel Kabat,
voorzitter van de Waddenacademie, zei het als volgt: “Het Waddengebied is óók een sociaalculturele ruimte, met een eeuwenlange of zelfs millennialange geschiedenis. Het
sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in volume en belang
ondervertegenwoordigd. Mijns inziens is het niet realistisch en niet wenselijk om de waarde
van het gebied uitsluitend te baseren op natuurwetenschappelijke analyses.”
Tot de taken van de Waddenacademie behoren ook informatievoorziening over het
Waddengebied en kennisuitwisseling tussen de belanghebbende partijen. Het instituut zal
nauw samenwerken met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties; met
beleidsadviserende instanties en met de regionale, nationale en internationale overheid. De
Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappelijke Adviesraad onder
voorzitterschap van Ed Nijpels, tot voor kort Commissaris van de Koningin in de Provincie
Fryslân.
De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering
komt van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.
Met de Waddenacademie wil de KNAW bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het
Waddengebied, eerder dit jaar door de Nederlandse regering aan de Verenigde Naties
voorgedragen als werelderfgoed.
Voor meer informatie over de Waddenacademie zie: www.waddenacademie.knaw.nl
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Nijsnet (31 juli 2008)
http://www.nijsnet.nl/?pag_id=11940&news_id=18754

Waddenacademie van start
LEEUWARDEN/AMSTERDAM - Woensdag ging in het Trippenhuis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van
start.
De Waddenacademie moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van de Waddenregio, waarbij
het vooral gaat om het samenspel tussen onderzoeksgebieden. Het werkterrein van de
Waddenacademie is daarom breed: van ecologisch, geologisch en klimatologisch onderzoek
tot en met cultuurhistorisch en sociaal-cultureel onderzoek. De Waddenacademie, de jongste
loot aan de stam van KNAW-instituten, zal gaan fungeren als spin in het web van
wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties.
De Waddenacademie gaat om te beginnen de behoefte aan kennis over het Waddengebied
vaststellen en verwoorden in een integrale visie op de kennishuishouding voor de regio. Als
die behoefte helder is, zal het instituut op de geselecteerde terreinen onderzoek stimuleren.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de natuur, maar ook om thema’s als
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturele identiteit. Professor Pavel Kabat,
voorzitter van de Waddenacademie, zei het als volgt: “Het Waddengebied is óók een sociaalculturele ruimte, met een eeuwenlange of zelfs millennialange geschiedenis. Het
sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in volume en belang
ondervertegenwoordigd. Mijns inziens is het niet realistisch en niet wenselijk om de waarde
van het gebied uitsluitend te baseren op natuurwetenschappelijke analyses.”
Tot de taken van de Waddenacademie behoren ook informatievoorziening over het
Waddengebied en kennisuitwisseling tussen de belanghebbende partijen. Het instituut zal
nauw samenwerken met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties; met
beleidsadviserende instanties en met de regionale, nationale en internationale overheid. De
Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappelijke Adviesraad onder
voorzitterschap van Ed Nijpels, tot voor kort Commissaris van de Koningin in de Provincie
Fryslân.
De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering
komt van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.
Met de Waddenacademie wil de KNAW bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het
Waddengebied, eerder dit jaar door de Nederlandse regering aan de Verenigde Naties
voorgedragen als werelderfgoed.
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Duurzaam nieuws (31 juli 2008)
http://www.insnet.org/nl/insnl_headlines.rxml?id=18347

Waddenacademie van start
Op woensdag 30 juli ging in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start. De Waddenacademie
moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van de Waddenregio, waarbij het vooral gaat om het
samenspel tussen onderzoeksgebieden zoals ecologisch, geologisch en klimatologisch
onderzoek tot en met cultuurhistorisch en sociaal-cultureel onderzoek. De Waddenacademie,
de jongste loot aan de stam van KNAW-instituten, zal gaan fungeren als spin in het web van
wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties.
De Waddenacademie gaat om te beginnen de behoefte aan kennis over het Waddengebied
vaststellen en verwoorden in een integrale visie op de kennishuishouding voor de regio. Als
die behoefte helder is, zal het instituut op de geselecteerde terreinen onderzoek stimuleren.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen om de natuur, maar ook om thema’s als
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturele identiteit. Professor Pavel Kabat,
voorzitter van de Waddenacademie, zei het als volgt: “Het Waddengebied is óók een sociaalculturele ruimte, met een eeuwenlange of zelfs millennialange geschiedenis. Het
sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in volume en belang
ondervertegenwoordigd. Mijns inziens is het niet realistisch en niet wenselijk om de waarde
van het gebied uitsluitend te baseren op natuurwetenschappelijke analyses.”
Tot de taken van de Waddenacademie behoren ook informatievoorziening over het
Waddengebied en kennisuitwisseling tussen de belanghebbende partijen. Het instituut zal
nauw samenwerken met wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties; met
beleidsadviserende instanties en met de regionale, nationale en internationale overheid. De
Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappelijke Adviesraad onder
voorzitterschap van Ed Nijpels, tot voor kort Commissaris van de Koningin in de Provincie
Fryslân.
De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering
komt van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân. Met de Waddenacademie wil de KNAW
bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, eerder dit jaar door de
Nederlandse regering aan de Verenigde Naties voorgedragen als werelderfgoed.
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Reformatorisch Dagblad (31 juli 2008)
http://www.refdag.nl/artikel/1354037/Waddenacademie+van+start+in+Amsterdam.html

Waddenacademie van start in Amsterdam
31-07-2008 12:06
AMSTERDAM (ANP) - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) heeft woensdag in Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerd.
Het instituut, dat in Leeuwarden is gehuisvest, heeft als doel bij te dragen aan de duurzame
ontwikkeling van de eilanden en het gebied eromheen. Met de academie wil de KNAW de
aanwezige en ontbrekende kennis over het waddengebied in kaart brengen. Het
kenniscentrum wil binnen een jaar zijn bevindingen delen met onder meer de betrokken
overheden.
Prof. dr. P. Kabat, voorzitter van de Waddenacademie en hoogleraar aan de Wageningen
Universiteit, benadrukte woensdag dat er al op veel vlakken beleid is voor het gebied, maar
dat niet alle kanten genoeg aandacht krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld de
sociaalwetenschappelijke en cultuurhistorische kant ondervertegenwoordigd in de huidige
plannen.
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Website NOM- investeringsmaatschappij Noord-Nederland
(31 juli 2008)
http://www.nom.nl/ng01/index.jsp?articleid=36165

Waddenacademie officieel van start
Op 30 juli is in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start gegaan. Het nieuwe
kenniscentrum zal zich bezig gaan houden met een breed scala aan onderzoeksgebieden
betreffende de Waddenregio. Het zal gaan fungeren als spin in het web van wetenschappelijke
en maatschappelijke organisaties, aldus de KNAW.
Onderwerpen waar de Waddenacademie onder andere onderzoek naar zal doen zijn: natuur,
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturele identiteit. Daarnaast heeft het ook de taak
als informatievoorziening en samenwerkingspartner te dienen voor belanghebbende partijen
als regionale, nationale en internationale overheden.
Met de Waddenacademie wil de KNAW bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het
Waddengebied. Eén van de redenen hiervoor is de voordracht van het Waddengebied voor de
werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.
De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering
komt van het Waddenfonds en de Provincie Fryslân.
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RTV Noord-Holland (31 juli 2008)
http://www.rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=88733&tijdlijn=1

Waddenacademie moet kennis over Wad vergroten
In Amsterdam is de Waddenacademie gepresenteerd, een samenwerkingsverband van een
groot aantal wetenschappers met als doel de kennis over de Waddenzee te vergroten. Vragen
als: hoe verloopt de verzanding van de Waddenzee, waar zwemt de jonge vis en wat is het
effect van een nieuwe jachthaven blijven nu nog vaak onbeantwoord.
Onderzoek
Onder de vleugels van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen zullen
nieuwe onderzoeken worden gestart en zal kennis worden gebundeld. Mede-initiatiefnemer
Ed Nijpels, oud-minister van Milieu en oud-Commisaris van de Koningin in Friesland en
voorzitter van de Adviesraad van de Waddenacademie, vindt het hoog tijd dat de Waddenzee
meer van haar geheimen prijsgeeft.
Kritiek
Volgens de Waddenvereniging kán de academie belangrijk worden. Maar directeur Hidde van
Kersen is niet onverdeeld positief: "In al het gepolder rond de Waddenzee worden
onvoldoende besluiten genomen op grond van goede wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld
over de draagkracht van de natuur. Als de Waddenacademie kan helpen daarin een doorbraak
te forceren zou dat winst zijn. Maar ten eerste moet de academie haar aandacht dan niet over
teveel onderwerpen versnipperen. Ten tweede mag zij niet worden meegesleurd in het
regionale spel van politieke belangenafweging dat enkel tot compromissen leidt in plaats van
wetenschappelijk onderbouwde keuzes”, aldus Van Kersen op de website van de
Waddenvereniging.
31 juli 2008 - 12:30

15

Website Waddenvereniging (31 juli 2008)
http://www.waddenvereniging.nl/wad2/actueel/index.php?cat=nieuwsberichten&item=833

WADDENACADEMIE OFFICIEEL GESTART
donderdag 31 juli 2008
Woensdag 30 juli werd de Waddenacademie formeel gelanceerd in de Academie van
Wetenschappen in Amsterdam. De Waddenacademie wil een coördinerende en
agendabepalende rol spelen in het onderzoek rond de Waddenregio. Niet alleen in het
ecologische onderzoek maar ook op geologische, economische en sociaal-culturele
onderzoeksgebieden. Zij wil zich “ontwikkelen tot een compacte faciliterende organisatie met
wetenschappelijk gezag”. Volgens de Waddenvereniging kán de academie belangrijk worden,
aangezien zij ook gaat adviseren over de toewijzing van de waddenfondsgelden. Of de
academie daarin ook zal slagen moet nog worden bezien.
“In al het gepolder rond de Waddenzee worden onvoldoende besluiten genomen op grond van
goede wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld over de draagkracht van de natuur. Als de
Waddenacademie kan helpen daarin een doorbraak te forceren zou dat winst zijn. Maar ten
eerste moet de academie haar aandacht dan niet over teveel onderwerpen versnipperen. Ten
tweede mag zij niet worden meegesleurd in het regionale spel van politieke
belangenafweging, dat enkel tot compromissen leidt in plaats van wetenschappelijk
onderbouwde keuzes. Als de Waddenacademie erin slaagt wetenschappelijke kennis en beleid
dichter bij elkaar te brengen kan dat goed zijn voor de duurzame ontwikkeling van de
Waddenregio” aldus Hidde van Kersen, directeur Waddenvereniging bij de opening van de
Waddenacademie.
Omdat de afgelopen anderhalf jaar enkel tijd en geld is besteed aan de opzet van de
Waddenacademie, is van een inhoudelijke onderzoeksagenda nog geen sprake. Wat dat betreft
lopen de samenwerkende natuurorganisaties rond de Waddenzee voorop. Met elf
kennisinstellingen stelden zij “Het Tij Geleerd” op, een strategische en wetenschappelijke
visie op het natuurherstel van de Waddenzee voor de komende jaren. Deze visie op
natuurherstel kan de Waddenacademie behulpzaam zijn bij het adviseren over de toewijzing
van Waddenfondsgelden aan natuurherstelprogramma’s.
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De Stentor – Deventer Dagblad (31 juli 2008)
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Dagblad van het Noorden (30 juli 2008)
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Friesch Dagblad (31 juli 2008)
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Engineering Now (31 juli 2008)
http://engineeringnow.nl/redactie/redactie_detail.asp?iNID=15390

Academie voor duurzame ontwikkeling Wadden
31 juli 2008 - 09:01
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft woensdag in
Amsterdam de Waddenacademie gepresenteerd. Het instituut, dat in Leeuwarden is
gehuisvest, heeft als doel bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de eilanden en
het gebied eromheen.
Met de academie wil de KNAW de aanwezige en ontbrekende kennis over het waddengebied
in kaart te brengen. Het kenniscentrum wil binnen een jaar zijn bevindingen delen met onder
meer de betrokken overheden.
Voorzitter van de Waddenacademie en professor aan de Wageningen Universiteit, Pavel
Kabat, benadrukte woensdag dat er al op veel vlakken beleid is voor het gebied, maar dat niet
alle kanten genoeg aandacht krijgen. Zo zijn bijvoorbeeld de sociaalwetenschappelijke en
cultuurhistorische kant ondervertegenwoordigd in de huidige plannen.
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De Volkskrant (30 juli 2008)
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1049940.ece/Bureaucratische_prop_of_noodzakel
ijk_instituut

Bureaucratische prop of noodzakelijk instituut
Caspar Janssen
gepubliceerd op 30 juli 2008 02:45, bijgewerkt op 23:24
Amsterdam - Het is wapenfeit van en afscheidscadeau voor Ed Nijpels, commissaris van de
koningin in Friesland: de start, vandaag, van de Waddenacademie.
De lancering van de academie, de jongste loot aan de stam van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt weliswaar plaats in Amsterdam, maar de
academie zal zich vestigen in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.
Maar de Waddenacademie is niet onomstreden, ondanks het prestigieuze stempel van de
KNAW. Het wetenschappelijke waddenonderzoek vindt al sinds jaar en dag vooral plaats aan
de universiteit van Groningen, aan het mariene onderzoeksinstituut NIOZ op Texel en aan de
universiteit van Utrecht en juist wetenschappers van deze instituten spraken eerder van een
‘bureaucratische prop’ en van veel te hoge organisatorische kosten. ‘Er blijft geen cent over
voor het echte onderzoek,’ aldus de Groningse econoom Henk Folmer, twee jaar geleden.
En de Groninger ecoloog Theunis Piersma zei dat er niet veel meer nodig was dan een
‘meldpunt’ of ‘een soort brievenbus die onderzoeksplannen beoordeelt.’
Volgens Emil Broesterhuizen, directievoorzitter van de KNAW gaat ‘hooguit de helft van de
jaarlijkse begroting op aan de academie, waarvan een groot deel voor het aan de academie
verbinden van vijf topwetenschappers. De andere helft gaat naar extra onderzoek.’ De
Waddenacademie gaat juist functioneren als ‘smeerolie’ in plaats van als bureaucratische
prop, aldus Broesterhuizen.
Bestuursvoorzitter van de Waddenacademie wordt Pavel Kabat, hoogleraar
Aardsysteemkunde en Klimaatstudies in Wageningen. Boze tongen beweren dat zo weinig
mogelijk Groningers en Friezen zijn benoemd, om scheve ogen tussen de twee
‘Waddenprovincies’ te voorkomen. Zo is de ecoloog van de academie de Belg Peter Herman.
Volgens Piersma ligt het probleem van de Academie niet bij de mensen. ‘Ze hebben een leuk
stel bij elkaar geharkt. De Academie moet nu het voordeel van de twijfel krijgen. Ik hoop dat
ze ons ongelijk gaan aantonen, dat we straks kunnen zeggen dat het belangrijkste doel van dit
project niet was dat Ed Nijpels een kantoor kon openen in Leeuwarden.’
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Audio
RTV Noord
Een bijdrage van Richard Klunder...
NOS Radio 1 Journaal
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/7/30/index_av.html
Als u op de link heeft geklikt, moet u naar beneden scrollen tot het kopje 'NOS Radio 1 Journaal'. Als u
dan op het journaal van 16.00 uur klikt en 'zapt' naar 22 minuten en 5 seconden, heeft u het item te
pakken.
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