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WAT WETEN WIJ VAN DE WADDEN?



Oost
 Een parachutisctische

 
durfal

 dook vlak bij het wad op een veestal.
 Hij zei: Ik weet best: 

het vliegveld is west, 
Ik snap niet waaroom ik op Oost val.

Jan Heemskerk (2006) 
53 Texelse Limericks





EEN BIJZONDER GEBIED – VOOR
MENS EN MILEU



1. herstel van robuustheid en veerkracht, met 
natuur en landschap als basis voor zowel het 
ecologische functioneren en het 
economische functioneren, als voor de 
leefbaarheid voor de eigen bevolking

Het Regionaal College Waddengebied kiest voor:



2. het - binnen de natuurgrenzen - 
stimuleren van duurzame 
economische ontwikkeling, 
grootschalig in gespecialiseerde 
zones én kleinschalig in de 
waardevolle agrarische 
cultuurlandschappen. 

Het Regionaal College Waddengebied kiest voor:



Werken aan robuuste veerkracht

Ecosysteem
Mens
Economie“Bepaling 

van de 
waarde van 
landschap 
en natuur”



Duurzame ontwikkeling streeft
fundamenteel naar het in samenhang
omgaan met de kapitaalvoorraden
van sociaal-culturele, ecologische en
economische aard.

Duurzame ontwikkeling

“De zwakke en kwetsbare 
ruimtelijk-economische 

structuur van het 
Waddengebied verbeteren”



FUNCTIE ALS VOGEL-BROEDGEBIED

“communicatie met bewoners 
over besluitvorming m.b.t. 
natuurwaarden, woon- en 
recreatiemogelijkheden en 

ruimtelijke ordening”



VISSERIJ
“Analyse en monitoren van economische, sociale, 
culturele (heritage), en demografische ontwikkeling 
en een analyse van de potentie voor de toekomst 
voor herstel en behoud van het duurzaam 
economisch perspectief voor de bewoners van het 
Waddengebied”



• Het identificeren van domeinoverstijgende 
kennisleemtes ten behoeve van de duurzame 
ontwikkeling van voor het waddengebied relevante 
onderzoeksvragen

• Het bevorderen van een samenhangende 
onderzoekprogrammering op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau

• Het bevorderen van informatievoorziening en 
kennisontwikkeling tussen de kenniswereld, 
overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties



• 5 kennisportefeuilles (tevens 5 bestuursleden)

• Ecologie (Prof. Peter Herman, NIOO KNAW)
• Economie (Prof. Jouke van Dijk, RU Groningen)
• Sociale Wetenschappen en Cultuurhistorie 

(Prof. Jos Bazelmans, RACM en VU)
• Geologie (dr. Hessel Speelman, voormalig TNO)
• Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling (Prof. 

Pavel Kabat, voorzitter, Wageningen UR)



Sociaal-wetenschappelijk perspectief..

• Mens moet allen niet gezien worden als exogene factor met 
veelal negatief invloed op een fysieke resultant van natuurlijke 
processen….

• Wadden is in eerste plaats een sociaal-cultureel ruimte, met 
eeuwen-tot millenia lange geschiedenis

• Sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in 
volume en belang sterk ondervertegenwoordigd



• Natuurwetenschappen verkeren vaak in 
onmogelijke rol wanneer ze alleen moeten oordelen 
over de meest natuurlijke ontwikkeling van het 
gebied….

• …..recente oordeel Raad van Staten mbt 
mosselzaad: een uiting in extremis van deze 
onmogelijke rol? Want: er wordt gevraagd om op 
het natuurwetenschappelijke wijze aantonen van 
hett ontbreken van elk negatief effect…



Wat wil de Waddenacademie 
binnen 1 jaar bereiken?

• Breed gedragen integraal visiestuk over 
duurzame kennishuishouding presenteren 
op Waddentoogdag 2009



Per portefeuille een “visionair” position paper (oktober 
2008 – januari 2009) opgesteld door gerenommeerde 
wetenschappers als input voor integraal 
rapport

Analyse bestaande beleidsstukken, nota’s, visies 
(welke kennis is aanwezig, aan welke kennis is 
er behoefte?)

“Kenniskamers” beleid en wetenschap” (januari 2008 – 
maart 2009); 

Integraal rapport “Kennis voor een duurzame 
toekomst van de Wadden” aanbieden aan het  
Kabinet (mei 2009)



…het symposium markeert de inhoudelijke start van de Waddenacademie

• Ed Nijpels, voormalig CdK Provincie Friesland
• Klaas-Arie Beks, Provincie Friesland
• Wim van Vierssen, kwartiermaker
• Jantsje van Loon–Steensma, kwartiermak(st)er
• Emil Broesterhuizen, vz. Directie KNAW
• Erik Duijsman (VROM) en Mark Pen, KNAW
• Reinier Salverda, Jos Tjalsma en Jan van der 

West (Fryske Akademy)



Vuurtorenwachter
 Een

 
vuurtorenwachter, die zei:

 “Mijn
 

vak
 

maakt
 

me niet
 

altijd
 

blij.
 Want soms

 
staat

 
mijn

 
licht

 op het naaktstrand
 

gericht, 
maar

 
dan

 
flitst

 
het er

 
te

 
snel

 
voorbij.”

Jan Heemskerk(2006) 
53 Texelse Limericks
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