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Het voorliggende zelfevaluatierapport is opgesteld ten behoeve van de door het bestuur van de KNAW 
benoemde externe evaluatiecommissie Waddenacademie, die als volgt is samengesteld:

Voorzitter:
mw. Margreeth de Boer, voormalig Minister VROM, voormalig voorzitter Raad voor de Wadden. 

Leden: 
prof.dr.ir. Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering WUR;                                                                   
prof.dr. Hans Renes, bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land VUA.

Secretaris:
mw.dr. Willy van Strien, free-lance wetenschapsjournalist. 

Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de site-visit op 13 augustus 2013 ontvangt de externe evaluatiecom-
missie de volgende documenten ter voorbereiding:
•	 Uitvoeringsplan Waddenacademie (december 2005);
•	 Ondernemingsplan Waddenacademie (mei 2007);
•	 Jaarverslag Waddenacademie 2009 en 2010 (juni 2011);
•	 Rol en positie van de Waddenacademie; advies Hollenga/Oosterveld (april 2012);
•	 Jaarverslag Waddenacademie 2011 en 2012 (juni 2013);  
•	 Zelfevaluatierapport (juli 2013);
•	 Appendix, met overzichten van:

•	 Alle publicaties van de Waddenacademie;
•	 Alle congressen, bijeenkomsten e.d. waaraan de Waddenacademie inhoudelijk en financieel heeft 

bijgedragen;
•	 De Wadbliklezingen, Oerolcolleges en opinieartikelen in het Friesch Dagblad; 
•	 Alle gesprekspartners die in de bestuursvergaderingen zijn langs gekomen en de betreffende ge-

spreksonderwerpen. 

Het zelfevaluatierapport is beknopt, aangezien veel feitelijke informatie terug is te vinden in de jaarversla-
gen en andere documenten die de evaluatiecommissie vooraf krijgt toegestuurd.

Ten geleide
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De Waddenacademie is in 2008 opgericht als uitvloei-
sel van het in 2004 verschenen rapport Ruimte voor de 
Wadden van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Com-
missie Meijer). In dit rapport werd onder meer vastge-
steld dat veel kennis over het waddengebied versnipperd 
aanwezig of slecht ontsloten is en daardoor niet direct 
beschikbaar of toepasbaar voor beleid en bestuur is. Ook 
stelde de commissie vast dat er te weinig coördinatie en 
integratie van kennis en onderzoek is en dat er onvol-
doende afstemming is tussen de vraag naar kennis, het 
aanbod van kennis en de programmering van kennis-
ontwikkeling. Tot slot stelde de Commissie Meijer vast 
dat er lacunes bestaan op het gebied van monitoring op 
ecologisch terrein en dat er gebrek is aan (gedeelde) ken-
nis rond de samenhang tussen de Waddenzee als natuur-
gebied, de sociaaleconomische positie van de bewoners 
in het waddengebied en de belevingswaarde van de 
Waddenzee. Om al deze redenen pleitte de Commissie 
Meijer voor het instellen van een onafhankelijke  
Waddenacademie.  
Het toenmalige kabinet besloot om het advies van de 
Commissie Meijer over te nemen, wat in 2006 leidde tot 
de Wet op het Waddenfonds.

De Wet op het Waddenfonds kent vier doelstellingen: 
•	 het vergroten en versterken van de natuur- en land-

schapswaarden van het waddengebied;
•	 het verminderen of wegnemen van externe bedrei-

gingen van de natuurlijke rijkdom van de Wadden-
zee;

•	 een duurzame economische ontwikkeling in het 
waddengebied dan wel gericht zijn op een substanti-
ele transitie naar een duurzame energiehuishouding 
in het waddengebied en de direct aangrenzende 
gebieden (Groningen, Friesland en de Kop van 
Noord-Holland);

•	 het ontwikkelen van een duurzame kennishuishou-
ding ten aanzien van het waddengebied.

In de periode tussen eind oktober 2005 en de formele 
start van de Waddenacademie op 30 juli 2008 werd onder 
leiding van Ed Nijpels, de toenmalige Commissaris van 
de Koningin in Fryslân, intensief overleg gevoerd met 
alle bij het waddengebied betrokken partijen over de 
meest effectieve organisatievorm om invulling te geven 
aan de vierde taak van de Wet op het Waddenfonds, het 
ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten 
aanzien van het waddengebied. Onder verantwoordelijk-
heid van Nijpels werden het Uitvoeringsplan Wadden- 
academie (december 2005) en het Ondernemingsplan 
Waddenacademie (mei 2007) opgesteld. Uiteindelijk 
resulteerde dit overleg in juli 2008 in het instellen van de 
Waddenacademie, een compacte en gebiedsgerichte (net-
werk-)kennisorganisatie, als afzonderlijke entiteit ingebed 
bij de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen.

De inhoudelijke sturing van de Waddenacade-
mie geschiedt door een multidisciplinair samenge-
steld bestuur, waarmee in totaal 1,2 fte is gemoeid:                                                                                                  
prof.dr. Jos Bazelmans (lid van de directie van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogle-
raar Archeologische Monumentenzorg aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam), portefeuille Cultuurhistorie: 0,1 fte;                                                                                                                                
prof.dr. Jouke van Dijk (hoogleraar Regionale Arbeids-
marktanalyse Rijksuniversiteit Groningen), voorzitter en 
portefeuille Sociale en Ruimtelijke Economie: 0,4 fte;
prof.dr. Pavel Kabat (directeur/CEO International 
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxen-
burg (Oostenrijk) en hoogleraar Aardsysteemkunde en 
Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit en Re-
searchcentrum), portefeuille Klimaat en Water: 0,1 fte;
prof.dr. Peter Herman (buitengewoon hoogleraar Estua-
riene Ecologie aan de Radboud Universiteit en vesti-
gingsdirecteur NIOZ Yerseke, portefeuille Ecologie: 0,2 
fte van 1 juli 2008 tot 1 januari 2013;

1. De instelling van de 
Waddenacademie

Het Waddenfonds
Het Waddenfonds is in 2006 ingesteld om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie 
van het Waddengebied. Het Waddenfonds had bij aanvang een bedrag van 800 miljoen euro beschikbaar, dat bin-
nen een periode van 20 jaar wordt besteed. Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Noord-Holland, Groningen en 
Fryslân verantwoordelijk voor het Waddenfonds. De Waddenacademie wordt gefinancierd vanuit het Waddenfonds, 
met co-financiering van de provincie Fryslân.
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dr. Katja Philippart (onderzoeker bij het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), 
portefeuille Ecologie: 0,2 fte sinds 1 januari 2013;
dr. Hessel Speelman (Projectdirecteur Vernieuwing 
Publieke Kennisinfrastructuur en voormalig directeur 
van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geoweten-
schappen TNO), vice-voorzitter en portefeuille Geowe-
tenschap: 0,4 fte.

Het bestuur wordt ondersteund door een klein 
bureau, waarmee in totaal 3,8 fte is gemoeid:                                   
drs. Klaas Deen, bestuurssecretaris: 1,0 fte;                                                                                                                 
Jeroen Deurlo, projectleider Werkend Wad: 0,6 fte 
(tot 1 september 2013);                                                                                                    
Sjerpy Joustra, secretaresse: 0,8 fte;                                                                                                                  
Thea Smit, webredacteur: 0,6 fte;                                                                                                                                
dr. Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker: 0,8 fte 
(vanaf 1 augustus 2013 0,2 fte).

De Waddenacademie heeft een jaarbudget van 1,1 mil-
joen euro dat voor 90% gefinancierd wordt vanuit het 
Waddenfonds, met 10% co-financiering van de provin-
cie Fryslân. Hiervan gaat ongeveer 50% naar de net-
werkfunctie (inclusief personeelskosten van bestuur en 
bureau) en 50% naar de stimulering van voor het wad-
dengebied relevante activiteiten. Te denken valt aan het 
door vooraanstaande wetenschappers laten uitvoeren van 
verkenningen naar de kennislacunes, het organiseren van 
symposia en lezingen en het uitbrengen van publicaties. 

Het bestuur wordt bestuurlijk bijgestaan door de Be-
stuurlijke Adviesraad (BAR) onder voorzitterschap van 
drs. Ed Nijpels, voormalig Commissaris van de Koningin 
in de provincie Fryslân. Wetenschapsinhoudelijk wordt 
het bestuur geadviseerd door de Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) onder voorzitterschap van prof.
dr. Suzanne Hulscher, hoogleraar Waterbeheer aan de 
Universiteit Twente. De BAR en de WAR vergaderen elk 
tweemaal per jaar met het bestuur.      

Medio 2012 heeft de KNAW formeel laten weten dat ze 
vanwege organisatorisch-bestuurlijke redenen, namelijk 
de herijking van haar institutenportefeuille, de bestuur-
lijke, personele en juridische binding met de Waddenaca-
demie na 1 juli 2014 niet wil voortzetten. Dit feit en het 
gegeven dat de Waddenzee eind juni 2009 is uitgeroepen 
tot UNESCO Werelderfgoed maakte dat de Waddenaca-
demie zich heeft bezonnen op de vraag welke organisa-
torische inbedding van de Waddenacademie vanaf 1 juli 
2014 de meest aangewezene zou zijn. Een status als cate-
gorie 2 instituut binnen de structuur van de UNESCO 
wordt door het bestuur, daarin gesteund door de BAR 
en de WAR, als de meest geschikte optie beschouwd. 
Inmiddels zijn, met instemming en ondersteuning van de 
Nationale UNESCO Commissie, de eerste stappen gezet 
die medio 2015 moeten leiden tot een succesvolle aan-
vraag tot UNESCO categorie 2 instituut bij het interna-
tionale hoofdkantoor van UNESCO in Parijs.
                            
                        

Jan Huneman
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Zoals gememoreerd pleitte de Commissie Meijer voor 
het instellen van een onafhankelijke Waddenacademie ter 
stimulering van de vierde doelstelling van het Wadden-
fonds, het ontwikkelen van een duurzame kennishuis-
houding van het waddengebied. Over de uitwerking 
van dit pleidooi is een kleine drie jaar intensief overleg 
gevoerd met alle bij het waddengebied betrokken par-
tijen. Belangrijk richtinggevend kader daarbij was het in 
december 2005 verschenen Uitvoeringsplan Waddenaca-
demie, waarin de taken van de Waddenacademie nader 
werden omschreven: 

•	 het identificeren van domein overstijgende kennis-
leemtes ten behoeve van de duurzame ontwikkeling 
van het Waddengebied en het articuleren van de 
voor het Waddengebied relevante onderzoeksvragen 
(agenderen);

•	 het bevorderen van een samenhangende onder-
zoeksprogrammering op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau (programmeren);

•	 het bevorderen van informatievoorziening en ken-
nisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de 
overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties (informeren).

Vanaf de formele start van de Waddenacademie in juli 
2008 worden deze drie taken als uitgangspunt voor de 
werkzaamheden van de Waddenacademie gehanteerd. 
Daarbij wordt de koers uitgezet door het bestuur, dat 
wordt ondersteund door een klein bureau, dat is geves-
tigd in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden. Het 
bestuur wordt bijgestaan door een Bestuurlijke en een 
Wetenschappelijke Adviesraad. De Waddenacademie legt 
formeel verantwoording af aan de KNAW en het Wad-
denfonds, van waaruit de Waddenacademie goeddeels 
wordt gefinancierd. Voor de samenstelling van de ver-
schillende gremia wordt verwezen naar de jaarverslagen.

Kenmerkend voor de werkwijze van de Waddenacademie 
is dat wordt uitgegaan van een geïntegreerde systeembe-
nadering, waarbij verschillende elementen, kenmerken en 
processen van een (gekoppeld natuurlijk en socio-econo-
misch/cultureel) systeem expliciet met elkaar in verbin-
ding worden gebracht. Daarbij ligt de nadruk op het in 

beeld brengen van terugkoppelingen (feedbacks) tussen 
verschillende processen en subsystemen, op de dynamiek 
die door deze terugkoppelingen wordt gestuurd, en op 
samenhang tussen verschillende schalen in ruimte en tijd.   

De Waddenacademie doet zelf geen onderzoek, maar 
heeft tot taak om waddengerelateerd onderzoek te 
agenderen en te programmeren en over de resultaten 
ervan te informeren. Daarbij staat het stimuleren van 
investeringen in een beperkt aantal grote, overkoepelde 
programma’s centraal, waarbinnen in multidisciplinair 
verband onderzoek zou moeten worden verricht. De 
Waddenacademie maakt hierbij onderscheid tussen ener-
zijds investeren in drie grote generieke kennisprogram-
ma’s (de drie vette horizontale balken in het schema op 
blz. 9), die tot doel hebben het verzamelen en ontsluiten 
van essentiële gegevens over verleden, heden en toekomst 
van het Waddengebied en die moeten uitmonden in 
fundamentele inzichten in de werking van het wadden-
systeem. Het betreft onderzoek dat relevant is voor de 
beantwoording van vele maatschappelijk vragen, maar dat 
veelal buiten de scope valt van vraaggestuurd onderzoek 
dat zich vaak richt op het op korte termijn oplossen van 
een enkel deelvraagstuk. Anderzijds zijn er drie grote, 
meer integrale onderzoeksprogramma’s (de verticale 
balken), die betrekking hebben op de meest pregnante 
maatschappelijk problemen van de dag van vandaag. In 
aanvulling daarop zijn twee randvoorwaardelijke thema’s 
gedefinieerd die betrekking hebben op internationale sa-
menwerking (Wereld wadden) en daarnaast op opleiding, 
vraagarticulatie, co-creatie van kennis en kennisdissemi-
natie (Wadden expert). In alle programma’s staan inter- 
disciplinariteit, internationale samenwerking en verge-
lijking, een effectieve interactie tussen kennisvraag en 
-aanbod en onderzoek op verschillende schalen van 
tijd en ruimte centraal (de bollen in het schema). Op 
het snijpunt van horizontale en verticale programma’s 
worden informatie, data, kennis en expertise uitgewisseld. 
Samen beslaan de zes programma’s plus de twee thema’s 
het totale lange termijn onderzoek voor het waddenge-
bied en vormt het de basis van de kennisagenda.

Figuur 1 geeft het perspectief van waaruit de Wadden-
academie werkt, schematisch weer:

2. De taken en 
werkwijze van de 
Waddenacademie
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1
WADDEN- 
KLIMAAT

2
WADDEN- 
NATUUR

3
WADDEN- 
WELZIJN

A VERLEDEN WADDEN

B WADDEN MONITOR

C WADDEN TOEKOMST

a WADDEN EXPERT

b WERELD WADDEN

INTERDISCIPLINAIR

SAMENHANG IN RUIMTE 
EN TIJD-SCHALEN

EFFECTIEVE  
INTERACTIE  

KENNISVRAAG EN 
-AANBOD

Figuur 1: Schematisch perspectief van waaruit de 
Waddenacademie werkt
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De drie kerntaken van de Waddenacademie zijn kortweg samen te vatten in de steekwoorden agenderen, programmeren en 
informeren. De Waddenacademie probeert deze drie taken uit te voeren op een wijze die maximaal recht doet aan de vragen 
en verlangens die vanuit de wetenschap, het beleid en de maatschappij aan de Waddenacademie worden gesteld. In deze para-
graaf wordt voor elk van de drie onderscheiden taken aangegeven welke resultaten in de periode 1 juli 2008 tot 1 juli 2013 zijn 
bereikt. Hierbij dient overigens in het oog te worden gehouden dat de scheidslijnen tussen de drie taken niet altijd helder zijn te 
trekken. Het onderbrengen van de resultaten in één van de drie kerntaken is dus soms arbitrair. 
 

Bewaken van de wetenschappelijke kwaliteitsbor-
ging van grootschalige overheidsprojecten

In het voorjaar van 2009 is de Waddenacade-
mie door het toenmalige Ministerie van LNV 
gevraagd om de verantwoordelijkheid te nemen 
voor de procesmatige en inhoudelijke kwaliteits-
bewaking van de totstandkoming van het Pro-
gramma naar een Rijke Waddenzee (PRW). De 
Waddenacademie stelde hiertoe een commissie 
in onder voorzitterschap van toenmalig bestuurs-
lid prof. Peter Herman, die medio 2009 advies 
heeft uitgebracht. Op grond van dat advies is het 
PRW conceptueel substantieel aangepast en in 
relatie gebracht met de door de Waddenacademie 
uitgebrachte integrale kennisagenda. Het door de 
Waddenacademie gestimuleerde uitgangspunt van 
PRW ‘leren door doen’ is in de praktijk succesvol 
gebleken. In de opstartfase van PRW heeft de 
Waddenacademie nadrukkelijk bijgedragen aan de 
filosofie en werkwijze van het programmateam 
van PRW via een tijdelijke detachering voor 0,2 
fte van haar wetenschappelijk medewerker (in 
eerste instantie dr. Maria van Leeuwe, later dr. 
Tim van Oijen) in het programmateam.

De Waddenacademie is in het voorjaar van 2010 
door het toenmalige Ministerie van LNV ge-
vraagd invulling te geven aan de procesmatige en 
inhoudelijke kwaliteitsbewaking van de uitwer-
king van de aanbevelingen van de Deltacommis-
sie II inzake het waddengebied. De Waddenaca-
demie stelde hiervoor een commissie in onder 
leiding van prof. Pavel Kabat, die in 2010 advies 
uitbracht. Op grond van dit advies wordt in het 
Deltaprogramma Wadden nu structureel aandacht 
besteed aan de lange-termijnprogrammering van 
het Waddenonderzoek. Ook is de relatie tussen 
het Deltaprogramma Wadden en PRW versterkt 
door de door de Waddenacademie voorgestelde 
clustering van projecten van beide grootschalige 
programma’s.

3. Resultaten

Resultaten kerntaak 1:
het identificeren van domeinoverstij-
gende kennisleemtes ten behoeve van de 
duurzame ontwikkeling van het wadden-
gebied en het articuleren van de voor het 
Waddengebied relevante onderzoeksvra-
gen (agenderen)

1

A

B

Tijdens de Wadden-
toogdag op 30 mei 2009 
bood de toenmalige 
voorzitter van de Wad-
denacademie, prof.dr. 
Pavel Kabat, de integrale 
kennisagenda ‘Ken-
nis voor een duurzame 
toekomst van de Wad-

den’ aan de toen voor het waddengebied verant-
woordelijke bewindslieden Cramer,  Verburg en 
Huizinga aan. De kennisagenda maakt zichtbaar 
op welke terreinen kennis van het waddengebied 
ontbreekt en geeft richting aan nieuw onder-
zoek. In de kennisagenda wordt gepleit voor een 
brede blik op het waddengebied, met oog voor de 
langere termijn.
   
Op initiatief van de Waddenacademie zijn ruim 
honderd Waddenwetenschappers bereid gevonden 
om de kennisagenda inhoudelijk te ondersteunen 
door het opstellen van elf wetenschappelijke ver-
kenningen, die voor de onderscheiden disciplines 
kennisleemtes signaleren en relevante onderzoeks-
vragen articuleren. De kennisagenda en onderlig-
gende verkenningen zijn richtinggevend gebleken 
voor grote projecten als het Programma naar een 
Rijke Waddenzee (PRW), Deltaprogramma Wad-
den en Regiegroep Slibhuishouding Waddenzee. 

  

Publiceren van de integrale kennisagenda ‘Kennis 
voor een duurzame toekomst van de Wadden’
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In het najaar van 2010 is de Waddenacademie 
door de Commissie Monitoring Bodemdaling 
Ameland gevraagd om in 2011 een wetenschap-
pelijke audit inzake de bodemdaling onder Ame-
land te verzorgen. De Waddenacademie stemde 
hiermee in en stelde een auditcommissie in onder 
voorzitterschap van bestuurslid dr. Hessel Speel-
man. De openbare audit werd gehouden op 9 
december 2011 op Ameland. Op grond van deze 
audit is de werkwijze van de Commissie Monito-
ring Bodemdaling Ameland aangepast, wat heeft 
geresulteerd in een betere en efficiëntere monito-
ring van de bodemdaling onder Ameland.

Op verzoek van de NAM (Nederlandse Aardolie 
Maatschappij) en de Waddenvereniging heeft de 
Waddenacademie in samenspraak met de Wad-
denvereniging in maart 2013 een onafhankelijke, 
internationale wetenschappelijke begeleidings-
commissie ingesteld om de lange termijn bodem-
daling studie in het waddengebied te begeleiden. 
De eerste tweedaagse bijeenkomst van de bege-
leidingscommissie, die onder voorzitterschap staat 
van het bestuurslid dr. Hessel Speelman, werd 
gehouden op 18 en 19 april 2013 bij de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
in Amsterdam. De begeleidingscommissie zal in 

de komende jaren via een openbare werkwijze de 
effecten van de bodemdaling kritisch volgen.

Organiseren van symposia

De Waddenacademie organiseert twee keer per 
jaar een symposium, waarvoor zowel wetenschap-
pers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van 
beheer- en natuurorganisaties als ‘het gewone 
publiek’ worden uitgenodigd. De symposia mo-
gen op veel belangstelling rekenen, met een vaste 
kern van zo’n 400 deelnemers die aan meerdere 
congressen hebben deelgenomen. Op deze wijze 
heeft de Waddenacademie in de afgelopen jaren 
ook sterk bijgedragen aan het opbouwen van een 
breed samengestelde ‘Waddencommunity’. Ook 
een aantal publicaties die door of in samenwer-
king met de Waddenacademie zijn uitgebracht, 
zijn rechtstreeks gevolg van deze symposia.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
diverse onderwerpen die in de afgelopen jaren 
tijdens de symposia aan de orde zijn geweest. 
Sommige onderwerpen, zoals de openbare audit 
over het bodemdalingsonderzoek onder Ameland 
op 9 december 2011 en De Tijwisselaar op 30 
mei 2013, mochten op veel belangstelling van ‘het 
gewone publiek’ rekenen.

D

C

Onderwerp/titel Datum Plaats Aantal deelnemers

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden 1 en 2 december 2008 Leeuwarden 200

De integrale kennisagenda 1 en 2 juli 2009 Leeuwarden 160

Implementatie van integrale kennisagenda 9 en 10 december 2009 Leeuwarden 180

Kennis in het waddengebied; het creëren van meerwaarde 24 juni 2010 Haren 160

Towards a trilateral research agenda 9 en 10 december 2010 Leeuwarden 190

Op ‘n diek 21 en 22 juni 2011 Groningen 140

Waddengovernance en bodemdalingsonderzoek Ameland 8 en 9 december 2011 Ameland/Leeuwarden 210

Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee 3 en 4 juli 2012 Den Oever/Harlingen 160

13th International Scientific Wadden Sea Symposium 21 t/m 23 november 2012 Leeuwarden 220

Tijwisselaar 30 mei 2013 Marrum 250

Publiceren van artikelen in special issues van 
wetenschappelijke tijdschriften

Waddenacademie in november 2012 een speciaal 
themanummer over het trilaterale waddengebied 
uitgebracht van het wetenschappelijke tijdschrift 
Ocean and Coastal Management. Het num-
mer bevat 16 artikelen van een trilaterale groep 
auteurs over onderzoek en management in het 
waddengebied op het gebied van geowetenschap, 
klimaat en water, ecologie en erfgoed, archeologie 
en geschiedenis  en maatschappij en toerisme. In 
het nummer wordt nadrukkelijk gekeken naar de 

Naar aanleiding van 
het in december 2010 
door de Waddenaca-
demie georganiseerde 
symposium ‘Towards a 
trilateral research agenda’ 
is op initiatief van de 
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Geosciences gepubliceerd. Het betreft hier 12 
artikelen, waarvan verschillende inmiddels hebben 
geleid tot geowetenschappelijk vervolgonder-
zoek. Beide special issues bevatten bijdragen van 
bestuursleden van de Waddenacademie. 

Instellen van een sociaaleconomische denktank 
voor het waddengebied

De Waddenacademie heeft begin 2010 een soci-
aaleconomische denktank ingesteld. Uitgangspunt 
van de denktank was om (in een periode van 
twee jaar) een bijdrage te leveren aan de realisatie 
van een duurzame economische toekomst van het 
waddengebied. Dit leidde tot de publicatie ‘Naar 
een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling 
van de Wadden’, die in juni 2012 werd uitge-
bracht.

Opzetten van een International Research and 
Graduate School binnen het kader van de
University Campus Fryslân

De Waddenacademie heeft medio 2010 het initia-
tief genomen om te komen tot een International 
Research and Graduate School (IGRS) binnen 
het kader van de University Campus Fryslân 
(UCF). Het projectplan dat de Waddenacademie 
hiertoe in samenwerking met de Fryske Akademy 
in oktober 2010 heeft gepresenteerd vormt de 
basis voor de IGRS zoals die vanaf 2012 feite-
lijk functioneert, waarbij promovendi binnen de 
IGRS in een internationaal perspectief werken 
aan  excellent en innovatief wetenschappelijk 
onderzoek dat betrekking heeft op de speci-
fieke Friese hotspots: Leefbaarheid, Meertalig-
heid, Duurzaamheid, Toerisme, Water, Energie 
en Klimaat. De Waddenacademie heeft in 2012 
vijf promotieplaatsen toegewezen gekregen in de 
eerste ronde van de IGRS. Deze promovendi zijn 
begin 2013 formeel aangesteld bij de betreffende 
universiteiten. De promotieplaatsen hebben be-
trekking op de hotspots Leefbaarheid, Duurzaam-
heid en Toerisme.  

Uitreiken van de Waddenacademieprijs

De Waddenacademieprijs van € 5.000 wordt met 
ingang van 2009 jaarlijks uitgereikt en is afwisse-
lend bestemd voor het beste Wadden gerelateerde 
proefschrift en de beste Wadden gerelateerde Mas-
terthesis. Met het instellen van de Waddenacade-
mieprijs wil de Waddenacademie het onderzoek 
over het waddengebied door jonge onderzoekers 
stimuleren.
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Prijswinnaars: 

2009
dr. Isabel Smallegange voor haar proefschrift 
‘Interference competition and patch choice in 
foraging shore crabs’ (promotor prof.dr. M.W. 
Sabelis UvA);

2010
Bas van Leeuwen voor zijn universitaire Master-
scriptie ‘Modeling mussel bed influence on fine 
sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal 
flat’ (begeleider prof.dr. S.J.M.H. Hulscher UT);

2011
dr. Jan Post voor zijn proefschrift ‘Blue energy: 
electric production from salinity gradients by 
reverse electrodialysis’ (promotor prof.dr.ir. C.J.N. 
Buisman WUR);  

2012
Daniël Postma voor zijn universitaire Masterscrip-
tie ‘Salt Marsh architecture’ (begeleider prof.dr. G. 
de Langen RUG).

verbindingen tussen de 
verschillende disciplines 
en de koppeling van 
wetenschap en beleid. 
Daarnaast is mede op 
initiatief van de Wad-
denacademie in novem-
ber 2012 een special 
Waddenissue van het 
Netherlands Journal of 

Resultaten kerntaak 2: het bevorderen 
van een samenhangende onderzoekspro-
grammering op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau (programmeren)

Adviseren over voorstellen voor het Waddenfonds

De Waddenacademie en de Adviescommissie 
Waddenfonds hebben in het voorjaar van 2009  
afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de 
Waddenacademie bij projecten die worden door-
geleid naar de Adviescommissie. Dit resulteerde 
erin dat bij de derde tender, die in 2010 plaats-
vond, de Adviescommissie zwaarwegend mee-
woog of, daar waar relevant, de indieners van het 
project in het voortraject de inhoudelijke afstem-
ming hadden gezocht met de Waddenacademie. 
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In de derde tender heeft de Waddenacademie 17 
projectvoorstellen met een kenniscomponent van 
een assessment voorzien.                                                                                                                                   

Na de decentralisatie van het Waddenfonds in 
2012 consulteren de programmaregisseurs van 
het projectbureau van het Waddenfonds op 
ad-hoc basis individuele bestuursleden over de 
kenniscomponent bij een projectaanvraag. Deze 
consultaties vinden soms plaats in de vorm van 
gesprekken tussen een bestuurslid en een pro-
grammaregisseur, soms ook geeft een bestuurslid 
schriftelijk advies aan een programmaregisseur.      

Stimuleren van trilaterale onderzoeksprogram-
mering

dit programma oorspronkelijk exclusief gericht 
op geowetenschappelijk en ecologisch onderzoek, 
dankzij de Waddenacademie is het programma 
ook uitgebreid met alfa- en gammaonderzoek 
met een nadruk op het waddengebied. In de loop 
van de afgelopen vijf jaar zijn er twee symposia in 
het kader van ZKO georganiseerd, die de Wad-
denacademie mede heeft georganiseerd. De Wad-
denacademie heeft ook het initiatief genomen 
tot het publiceren van een voor beleidsmakers 
toegankelijke publicatie, waarin de belangrijkste 
onderzoeksresultaten van het programma worden 
gepresenteerd. Deze publicatie zal in juli 2013 
verschijnen als gezamenlijk product van NWO en 
de Waddenacademie. 

Stimuleren wetenschappelijke samenwerking 
Duitsland en Nederland  

Op 4 december 2009 waren de Waddenacademie 
en de voorzitter en secretaris van het Programma 
Zee- en KustOnderzoek van NWO in Ham-
burg om kennis te maken met zo’n 25 Duitse en 
Deense onderzoekdirecteuren. Het programma 
werd mede-georganiseerd door het CWSS in 
Wilhelmshaven en prof. Franciscus Colijn, lid van 
de Bestuurlijke Adviesraad. Aan het einde van de 
dag werden concrete afspraken gemaakt over de 
prioriteiten van de onderzoekswereld betreffende 
toekomstige trilaterale onderzoeksprojecten. Ook 
werden de eerste mogelijkheden verkend van een 
bijeenkomst van de funding agencies van de drie 
landen, een trilateraal Waddenonderzoek boek en 
een trilaterale ‘veranderingsatlas’. 

Direct gevolg van de bijeenkomst in december 
2009 was dat aan het slot van de trilaterale con-
ferentie in december 2010 door NWO en haar 
Duitse zusterorganisatie BMBF een bilaterale on-
derzoekscall met een totaalbedrag van 2 miljoen 
euro kon worden gelanceerd.

Verkennen mogelijkheden Deens-Nederlandse 
onderzoekscall

Op uitnodiging van de Deense onderzoeks-
instituten die zich bezighouden met onderzoek 
in relatie tot de Wadden, was het bestuur van de 
Waddenacademie op 3 november 2011 op werk-
bezoek in Kopenhagen om met ruim 20 Deense 
onderzoekers te overleggen over een gezamenlijke 
Deens-Nederlandse onderzoekscall.  Dit overleg 
heeft erin geresulteerd dat in mei 2013 de Deense 
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Vanaf 2009 stimuleert 
de Waddenacademie de 
trilaterale onderzoeks-
programmering. Eerste 
concrete resultaten 
hiervan waren het aan-
bieden van de brochure 
‘Towards a trilateral 
research agenda’ aan 
de bewindslieden van 

Nederland, Duitsland en Denemarken tijdens het 
trilateraal bewindsoverleg op Sylt in maart 2010 
en het organiseren van het trilaterale symposium 
in Leeuwarden op 8, 9 en 10 december 2010. In 
2011 en 2012 is het streven naar een trilaterale 
onderzoekagenda voortgezet, wat resulteerde in 
het organiseren van het 13th International  
Scientific Wadden Sea Symposium van 21 tot en 
met 23 november 2012 in Leeuwarden. De uit-
komsten van dit symposium vormen input voor 
het eerstkomend trilaterale bewindsliedenoverleg, 
dat in februari 2014 in Denemarken plaatsvindt. 
De Waddenacademie zal daar, in samenwerking 
met het CWSS (Common Wadden Sea Secreta-
riat), een trilaterale ‘science-policy’-matrix aan de 
bewindslieden uit de drie Waddenlanden aanbie-
den. Deze matrix moet op inzichtelijke wijze de 
meest urgente beleidsproblemen in samenhang 
met de beschikbare kennis in kaart brengen. 

Participeren in NWO-programma Zee- en Kust- 
Onderzoek

Vanaf 2008 participeert de Waddenacademie met 
een jaarlijkse bijdrage van 100.000 euro in het 
NWO-programma Zee- en KustOnderzoek. Was 
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Waddenonderzoekers in een speciale Deenstalige 
bijeenkomst afspraken hebben gemaakt voor 
toekomstig multidisciplinair Deens waddenonder-
zoek.

Participeren in werkgroep om te komen tot een 
trilaterale archeologische waardenkaart

De Waddenacademie participeert in een trilaterale 
werkgroep die onder leiding van het CWSS uit-
werking geeft aan de cultuurhistorische paragraaf 
van de Sylt Declaration (2010). In 2013 krijgt 
in dit kader een voorstel vorm om te komen tot 
een archeologische waardenkaart voor het gehele 
waddengebied,  naar het model van de Neder-
landse Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
(IKAW). De waardenkaart is bedoeld om inter-
venties in het trilaterale waddengebied te beoor-
delen op hun archeologische consequenties.

Deelnemen in verschillende overleggremia en 
commissies

De Waddenacademie participeert in verschil-
lende overleggremia commissies om zo te komen 
tot een versterking van de afstemming van het 
Waddenonderzoek. De appendix bevat een (niet 
uitputtend) overzicht.

gelanceerd. De populaire website 
www.waddenzee.nl, met 200 dagelijkse bezoekers, 
dreigde in 2011 vanwege overheidsbezuinigingen 
op de ondersteunende organisatie Interwad te 
sneuvelen. De Waddenacademie heeft in samen-
werking met Tresoar ervoor zorg gedragen dat de 
website in de lucht is gebleven door de verant-
woordelijkheid voor de website over te nemen.                                               
De Waddenacademie en Tresoar stellen hiervoor 
vanaf 2012 elk ook 0,5 fte beschikbaar.

Begin 2012 heeft de Waddenacademie Wer-
kendWad overgenomen van Interwad, dat werd 
wegbezuinigd. WerkendWad is een project 
specifiek gericht op het bij elkaar laten komen 
van onderwijs en werkveld omtrent het kust- en 
zeegebied. De nadruk ligt op een website waarop 
stage- en afstudeeropdrachten worden geplaatst en 
waar studenten rechtstreeks op kunnen reageren.               
De Waddenacademie is inmiddels tot de con-
statering gekomen dat WerkendWad niet in een 
duidelijk behoefte voorziet en zal dit project per 
1 september 2013 beëindigen.

Vanaf medio 2012 is de Waddenacademie actief 
op twitter, met inmiddels ruim 225 volgers. In 
vergelijking met organisaties als de Waddenvereni-
ging en Programma naar een Rijke Waddenzee is 
dit geen slecht resultaat, zeker als wordt bedacht 
dat vrijwel alle partijen die voor de Waddenacade-
mie relevant zijn, de Waddenacademie volgen. 

Begin 2013 hebben de Waddenacademie en 
Tresoar het initiatief genomen om de bekendheid 
over de kennisinfrastructuur in Fryslân te ver-
groten door het bouwen van de website  Ken-
nis in Fryslân (KINF). Op de website van KINF, 
die vanaf het najaar van 2013 openbaar zal zijn, 
worden onderzoeksinstituten, kennisinstellingen, 
bedrijven en overheden in Fryslân, die werken 
aan projecten waarbij het genereren en/of 
verspreiden van kennis een belangrijke plaats in-
neemt, gepresenteerd. 

Vertalen van recente wetenschappelijke literatuur 
naar een breed publiek

De Waddenacademie en de Waddenvereniging 
hebben in 2009 de afspraak gemaakt om recente 
wetenschappelijke literatuur over het waddenge-
bied op een voor het brede publiek begrijpelijke 
wijze op beider websites samen te vatten. Vanaf 
september 2009 verschijnt derhalve elke week 
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Ontsluiten van waddenkennis via websites 

In 2009 hebben de Waddenacademie, Tresoar, 
Interwad, RCW en de provincie Fryslân het 
initiatief genomen om de mogelijkheden te 
onderzoeken van een Waddeninformatiesysteem 
(WISWAD). Begin 2010 heeft de Waddenacade-
mie besloten om in samenwerking met Tresoar 
en Interwad te investeren in de ontsluiting van 
een groot aantal (wadden-)deelgebieden op de 
relevante gegevens- en informatiebestanden. 
Resultaat is een rijke database waarin verrassende, 
vaak verscholen en onbekende informatie over 
het waddengebied te vinden is (bijvoorbeeld alle 
kaarten van het waddengebied sinds 1580). Dit 
resulteerde uiteindelijk in de website
www.wadwijzer.nl, die op 8 december 2011 
tijdens het zevende symposium feestelijk werd 

 
Resultaten kerntaak 3, het bevorderen 
van informatievoorziening en kennisuit-
wisseling in en tussen de kenniswereld, 
de overheid, het bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties (informeren)
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een nieuw stuk op beide websites. In december 
2010 is een aantal van deze stukken gebundeld in 
de publicatie ‘Waddenwijsheid’.  Vanaf 2011 werkt 
ook Ecomare, centrum voor de Wadden en de 
Noordzee op Texel, aan de rubriek mee. In totaal 
zijn er tot op heden 163 bijdragen verschenen. 
De appendix bevat een gedetailleerd overzicht.

Organiseren van een lezingencyclus over het 
waddengebied

In 2009 hebben de Waddenacademie en de 
Nationale UNESCO Commissie afgesproken 
om met ingang van 2010 UNESCO-lezingen in 
Leeuwarden te organiseren. De zeven lezingen 
richtten zich op het in 2009 op de UNESCO-
lijst geplaatste werelderfgoed Waddenzee. De 
lezingenreeks is gestart in oktober 2010 en liep 
door tot mei 2011.        
                                                                                                            
Van mei 2011 tot april 2013 organiseerde de 
Waddenacademie in het Filmhuis in Leeuwarden 
een lezingen/documentaire-reeks in samenwer-
king met Het Fries Museum, Film in Friesland 
en de Nationale UNESCO Commissie. Elke van 
de in totaal zestien aflevering was een combinatie 
van een inleiding over een bepaald aspect van het 
waddengebied, met na de pauze (soms uniek) ar-
chiefmateriaal, vaak afkomstig van het Fries Film 
Archief. De appendix bevat een overzicht van alle 
UNESCO-lezingen en Wadblik-afleveringen.

Organiseren van Oerol-colleges

De Waddenacademie en Oerol hebben tijdens 
Oerol 2010 een gezamenlijk symposium getiteld 
‘Beauty & Brains’ georganiseerd. Deze eerste bij-
eenkomst was de opmaat voor een jaarlijks treffen, 
waarin kunstenaars en wetenschappers die zich 
bezighouden met het waddengebied elkaar ont-
moeten en inspireren. Oerol en de Waddenaca-

demie verzorgden in 2011, 2012 en 2013 samen 
een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en  
landschap. De appendix bevat een overzicht van 
alle lezingen. Daarnaast nam de Waddenacademie 
in 2012 deel aan het Expeditieproject Oversteek 
van de Waterlanders en in 2013 aan het Expedi-
tieproject Kantelpunten van Thijs van Vuure.

Verzorgen opinieartikelen 

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op 
uitnodiging van het Friesch Dagblad één keer 
per maand een opinieartikel in de krant. In het 
opinieartikel wordt steeds een actueel onderwerp 
vanuit het perspectief van de wetenschap nader 
belicht.  De Waddenacademie bepaalt per maand 
het onderwerp en nodigt de auteur van het 
opinieartikel uit. De appendix bevat een overzicht 
van alle opinieartikelen die tot op heden zijn 
verschenen.

Reis door het waddengebied

Vanaf 2011 is de documentaire reeks Reis door 
het waddengebied, een productie van filmmaker 
Manfred van Eijk, beschikbaar via de website van 
de Waddenacademie. Doel van de film is het cre- 
eren van bewustwording bij het grote publiek 
over de ecologische en cultuurhistorische waarde 
van het waddengebied.  Ook het boek van 
bestuurslid Jos Bazelmans, Gedeelde Ruimte uit 
2009, kan in dit verband worden genoemd.

Bijdrage aan publicaties, congressen en workshops

De Waddenacademie levert incidenteel een in-
houdelijke en financiële bijdrage aan publicaties, 
congressen en workshops die zich richten op het 
waddengebied. De appendix bevat een totaalover-
zicht. 
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RWS / Joop van Houdt
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•	 De Waddenacademie heeft zich in de afgelopen vijf 
jaar weten te ontwikkelen tot dé door alle partijen 
erkende gezaghebbende kennisorganisatie inzake het 
waddengebied. 

•	 De Waddenacademie heeft, met instemming van alle 
partijen, in de afgelopen vijf jaar de rol van onafhan-
kelijke wetenschappelijke autoriteit voor het wad-
dengebied op zich genomen.  

•	 De in 2009 uitgebrachte integrale kennisagenda 
heeft in de praktijk gefungeerd als een richtingge-
vend document, waar ook grote projecten als  het 
Programma Rijke Waddenzee, het Deltaprogramma 
Wadden en de Regiegroep Slibhuishouding Wad-
denzee hun prioriteiten in belangrijke mate op 
hebben gebaseerd.

•	 De voor de Wadden belangrijke Waddenfondspro-
jecten WaLTER (nauw gekoppeld aan het in de 
integrale kennisagenda voorgestelde kennisken-
nisprogramma Wadden Monitor; 4,4 miljoen euro),  
Metawad (nauw gekoppeld aan het in de integrale 
kennisagenda voorgestelde kennisprogramma Wereld 
Wadden; 2,9 miljoen euro) en Zilte Teelt (nauw 
gekoppeld aan het in de integrale kennisagenda 
voorgestelde onderzoekprogramma Wadden Welzijn; 
2,5 miljoen Euro) zijn met inhoudelijke steun van 
de Waddenacademie gehonoreerd. 

•	 De ruim 20 verkenningen (‘position papers’) die de 
Waddenacademie heeft uitgebracht, en waarin de 
‘state of the art’ kennis van de wetenschap op een 
bepaald terrein is vastgelegd, kunnen dankzij de 
gekozen werkwijze op een breed draagvlak rekenen 
en vormen daarom een gedagen basis voor de Ken-
nisagenda. 

•	 De website van de Waddenacademie heeft zich in 
samenhang met de door de Waddenacademie over-
genomen website Waddenzee.nl ontwikkeld tot een 
bijzonder informatief medium waar het gaat om het 
verspreiden van aan de wadden gerelateerde kennis. 

•	 De internationalisering van de Waddenacademie gaat 
sneller dan gedacht en heeft tot gevolg dat er nu 
initiatieven in gang zijn gezet met het doel te komen 
tot een kennisinstituut op trilaterale basis.  

•	 De halfjaarlijkse symposia die de Waddenacademie 
organiseert en waarbij zeer verschillende onderwer-
pen worden behandeld, hebben zich ontwikkeld tot 
voor het waddengebied belangrijke (netwerk-) 
bijeenkomsten en het ontstaan van een commu-
nity van mensen die waddenonderzoek doen of er 
gebruik van maken, met een zeer goede combinatie 
van vorm en inhoud.

•	 De Waddenacademie heeft geen eigen geoormerkt 
budget voor onderzoek, waardoor het  in de praktijk 
zeer moeilijk blijkt om onderzoek te agenderen en 
te programmeren.    

•	 Het in de integrale kennisagenda neergelegde 
concept van de geïntegreerde systeembenadering 
komt vanwege het gebrek aan een eigen geoormerkt 
budget voor onderzoek in de praktijk moeilijk van 
de grond.  

•	 De rol van de Waddenacademie in het gedecen-
traliseerde Waddenfonds is niet uitgekristalliseerd, 
waardoor kansen blijven liggen op het verwerven 
van algemene kennis binnen de uitvoering van door 
het Waddenfonds gefinancierde projecten. 

•	 De Waddenacademie noch een andere partij moni-
tort systematisch of de in de integrale kennisagenda 
geconstateerde kennisleemtes inmiddels onderwerp 
van onderzoek zijn. 

•	 De koppeling van de Waddenacademie met de be-
stuurlijke - en beheergremia op regionaal, provinci-
aal en landelijk niveau is niet geformaliseerd, waar-
door de Waddenacademie niet altijd haar inbreng 
kan leveren als het over kennis gaat. 

•	 Het betrekken van het innovatieve bedrijfsleven bij 
de werkzaamheden van de Waddenacademie komt 
nog onvoldoende van de grond.  

4. SWOT-analyse

Sterktes

In de SWOT-analyse worden de drie taken van de Waddenacademie (samengevat in de steekwoorden Agenderen, Programmeren 
en Informeren) in termen van Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen beschreven.

Zwaktes
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•	 De mogelijkheid om als categorie 2 instituut onder-
deel te worden van de UNESCO, bij voorkeur in 
een trilaterale context.  

•	 Met de benoeming van Pavel Kabat als directeur van 
IIASA zijn de mogelijkheden toegenomen om met 
een gerenommeerd buitenlands instituut te werken 
aan de verdere uitwerking van de geïntegreerde 
systeembenadering t.a.v. het waddengebied.

•	 In samenwerking met partijen als Geonovum, TNO, 
RCE,  NWO en WaLTER en Tresoar kan we-
tenschappelijke data en informatie verder worden 
ontsloten.

•	 De Waddenacademie is in overleg met de NAM 
over overheveling van taken waar het gaat om de 
monitoringsrol die de NAM tot op heden vervult. 

•	 De Waddenacademie heeft een goede naam bij cul-
turele -  en kennisinstellingen in het waddengebied, 
waardoor het mogelijk is de kennis van het Wadden-
gebied uit te dragen in een bredere context voor en 
groter publiek. Er zijn mogelijkheden om dat verder 
uit te bouwen met partijen als de UCF, Fryske 
Akademy, Oerol, KH 2018, Stichting Verdronken 
geschiedenis e.d.

•	 De internationale programmering en coördinatie, 
die al geresulteerd heeft in één bilaterale Duits-Ne-
derlandse call, kan verder worden uitgebouwd met 
calls die nog meer multi-disciplinair en trilateraal 
van aard zijn.

•	 De financiering van de Waddenacademie is tot 1 juli 
2014 gegarandeerd. 

•	 Het Waddenfonds heeft tot op heden geen uitsluit-
sel gegeven over de vraag of, op voorwaarde van een 
positieve uitkomst van de externe evaluatie, na 1 
juli 2014 de Waddenacademie opnieuw zal worden 
gefinancierd. 

•	 Het Waddenfonds heeft tot op heden geen uitsluitsel 
gegeven over de rol die ze voor de Waddenacademie 
ziet in het opstellen van een programma, het verder 
verbeteren van de kennishouding en de monito-
ring van de resultaten van projecten die binnen 
het  gedecentraliseerde Waddenfonds zullen worden 
uitgevoerd.

•	 De bestuurlijke context waarin de Waddenacademie 
opereert is niet altijd even transparant, waardoor 
de Waddenacademie bij haar opereren altijd moet 
waken voor (politieke) gevoeligheden die de kop op 
kunnen steken. 

Kansen Bedreigingen

Jan Huneman
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De instelling van de Waddenacademie in 2008 was niet 
onomstreden. Hoe anders is de positie van de Wadden-
academie anno 2013: een gezaghebbende kennisorgani-
satie, die door alle partijen in het waddengebied wordt 
erkend en gerespecteerd en waarvan het bestaan onom-
streden is.

Dankzij de samenwerking met de kennisinstellingen, 
overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 
heeft de Waddenacademie in de afgelopen vijf jaar veel 
weten te bereiken. Om deze constatering te staven is het 
goed om een vergelijking te maken tussen de kritische 
opmerkingen die de Commissie Meijer in 2004 maakte 
over de kennishuishouding in het waddengebied (en die 
ook in 2008 nog golden) en de stand van zaken anno 
2013.

Commissie Meijer in 2004: Veel kennis over het wad-
dengebied is versnipperd aanwezig of slecht ontsloten 
en daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor 
beleid en bestuur.

Stand van zaken anno 2013: Wetenschappelijke kennis 
over het waddengebied wordt primair ontsloten via we-
tenschappelijke publicaties, die in toenemende mate via 
open access beschikbaar zijn. Op de eigen website van de 
Waddenacademie en via de website waddenzee.nl wordt 
veel beleidsinformatie over waddengerelateerde onder-
werpen ontsloten. De Waddenacademie heeft zelf ook via 
het laten verschijnen van een reeks van position papers 
en twee special issues wetenschappelijke kennis over het 
waddengebied ontsloten en publiek gemaakt. Belangrijk 
hierbij is dat deze uitgaven waar mogelijk multidiscipli-
nair van aard zijn. 

Commissie Meijer in 2004: Er is te weinig coördinatie en 
integratie van kennis en onderzoek en er is onvoldoende 
afstemming tussen de vraag naar kennis, het aanbod van 
kennis en de programmering van kennisontwikkeling.

Stand van zaken anno 2013: Met het instellen van de 
Waddenacademie in 2008 is een forse stap gezet naar een 
betere coördinatie en integratie van kennis en onderzoek. 
De in 2009 verschenen integrale kennisagenda ‘Kennis 
voor een duurzame toekomst van de Waddenacademie’  
heeft voor wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders 
gefungeerd als een inspirerend integraal en thematisch 
kader en als belangrijk ijkpunt op basis waarvan keuzes 
op het gebied van het waddenonderzoek voor de afgelo-
pen jaren zijn gemaakt. De Waddenacademie heeft in de 
afgelopen jaren ook het initiatief genomen tot een eerste 
bilaterale Duits-Nederlandse onderzoekscall, die werd 
gefinancierd door NWO en het Duitse BMBF. Ook het 

ZKO-programma van NWO, waaraan de Waddenaca-
demie inhoudelijk en financieel bijdraagt, dient in dit 
verband te worden genoemd. 
 
Commissie Meijer in 2004: Er bestaan lacunes op het 
gebied van monitoring op ecologisch terrein.

Stand van zaken anno 2013: Op initiatief en met inhou-
delijke en financiële ondersteuning van de Waddenaca-
demie is in 2010 het project WaLTER (Wadden Long 
Term Ecosystem Research)  gestart. Dit door het Wad-
denfonds gefinancierde project  is een initiatief van een 
aantal instituten en organisaties die meerjarige metingen 
en onderzoek in het waddengebied uitvoeren, met het 
doel om te komen tot één multidisciplinair geïntegreerd 
meetnet voor de hele (trilaterale) Waddenzee.

Commissie Meijer in 2004: Er is gebrek aan (gedeelde) 
kennis rond de samenhang tussen de Waddenzee als 
natuurgebied en de sociaaleconomische positie van de 
bewoners in het waddengebied en de belevingswaarde 
van de Waddenzee.

Stand van zaken anno 2013: De afgelopen tien jaar heb-
ben een duidelijke verandering in klimaat laten zien 
tussen de natuur- en milieuorganisaties enerzijds en het 
bedrijfsleven anderzijds. Het wederzijdse begrip leidt in 
toenemende mate ook tot initiatieven die zich richten 
op een betere koppeling van economie en ecologie (bij-
voorbeeld het Groningse initiatief Economie en Ecologie 
in balans en de instelling door de Waddenacademie van 
een sociaaleconomische denktank). 

5. Tot slot
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Zoals uit voorgaande moge blijken heeft de Waddenaca-
demie in de afgelopen jaren het achterstallig onderhoud 
dat de Commissie Meijer in 2004 constateerde wegge-
werkt en is de basis gelegd voor de verdere verbetering 
van de kennishuishouding en de monitoring van het 
trilaterale Waddengebied. Daarmee ligt ze goed op koers 
om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Er is 
dan ook geen aanleiding om het roer voor de komende 
jaren volledig om te gooien. Dat neemt niet weg dat in 
een veranderende (Wadden)wereld het goed is om daar 
waar nodig bij te sturen. De Waddenacademie is daartoe 
ook bereid, waarbij de adviezen van de externe evalu-
atiecommissie vanzelfsprekend zwaar zullen wegen. De 
Waddenacademie is zelf van mening dat wellicht na 1 juli 
2014 in aansluiting op de drie kerntaken meer nadruk 
gelegd zou kunnen worden op drie aspecten:

1. De monitoring van de ontwikkeling van de 
economische, ecologische en sociaal-culturele 
duurzaamheid in het waddengebied. 

Kennis is van belang als het gaat om de monitoring 
van de economische, ecologische en sociaal-culturele 
duurzaamheid in het waddengebied. Met name is het van 
belang dat er betrouwbare en inzichtelijke informatie 
beschikbaar komt over de manier waarop het waddenge-
bied zich ontwikkelt op de hoofddoelstellingen van het 
Waddenfonds. Tot op heden is er geen bruikbaar operati-
oneel instrument voorhanden dat in deze informatiebe-
hoefte voorziet, wat betekent dat niet wordt voldaan aan 
de vierde doelstelling van het Waddenfonds, ‘het ontwik-
kelen van een duurzame kennishuishouding’. De Wad-
denacademie is in 2008 juist met het oog op deze vierde 
doelstelling van het Waddenfonds ingesteld met haar drie 
kerntaken agenderen, programmeren en informeren. De 
Waddenacademie heeft in de afgelopen jaren ten aanzien 
van deze taken ook de nodige resultaten bereikt en ziet 
hier een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd als het 
gaat om de vraag hoe kennisontwikkeling en innova-
tie de economie en de leefbaarheid kunnen versterken 
door gebruik te maken van de unieke kwaliteiten van 
het Waddengebied zonder deze aan te tasten. Dit is ook 
van groot belang voor het kunnen voldoen aan en het 
monitoren van de eisen die worden gesteld aan het Wad-
dengebied als UNESCO-werelderfgoedsite.

2. De monitoring en evaluatie van de door het 
Waddenfonds gefinancierde projecten.

De monitoring en evaluatie van de door het Wadden-
fonds gefinancierde projecten is niet structureel geborgd. 
Dit gold toen het Waddenfonds gecentraliseerd was, en 
dit is in de gedecentraliseerde situatie tot op heden niet 
veranderd. De Waddenacademie vindt dit, alleen al gelet 
op de grote bedragen die met het Waddenfonds gemoeid 
zijn, feitelijk onacceptabel en ziet een belangrijke rol 
voor zichzelf weggelegd als het gaat om de monitoring 
en evaluatie van door het Waddenfonds gefinancierde 
projecten en voor het definiëren van de ‘stip’ op de 
horizon van te bereiken resultaten. Het ontwikkelen van 
deze methodiek is ook relevant voor uit andere bronnen 
gefinancierde projecten die betrekking hebben op het 
Waddengebied. 

3. Het door middel van kennis bijdragen aan het 
beheer van het trilaterale waddengebied.

Het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee is 
sinds 2009 geplaatst op de UNESCO  Werelderfgoed 
lijst. Denemarken heeft zich onlangs ook officieel voor-
gedragen voor een plek op de erfgoedlijst. Het duurzaam 
beheren van dit UNESCO Werelderfgoed is een verant-
woordelijkheid die alleen in trilateraal verband gereali-
seerd kan worden. Om deze reden vindt de Waddenaca-
demie het van belang om te komen tot een trilaterale 
onderzoeksagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma 
waarbij trilaterale kennis en beheer nadrukkelijker dan 
voorheen aan elkaar zijn gekoppeld. De Waddenacademie 
ziet hier een belangrijke agenderende, programmerende, 
informerende en coördinerende rol voor zichzelf weg-
gelegd.

Tenslotte: De Waddenacademie is vijf jaar geleden inge-
steld. In een relatief korte periode is de Waddenacademie 
erin geslaagd om zich stevig op de (wadden)kaart te zet-
ten als dé kennisorganisatie die het totale waddengebied 
bestrijkt en met de door en via haar ingezette kennis het 
verschil kan maken. De Waddenacademie gaat er van uit 
dat het zich in de komende jaren op de kenmerkende 
effectieve en efficiënte wijze zal kunnen blijven inzet-
ten voor het verwerven van de noodzakelijke kennis en 
de monitoring gericht op een duurzame toekomst van 
het waddengebied vanuit het oogpunt van zowel, natuur, 
cultuur als economie. Het waddengebied verdient dit.
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