Klimaatprojecten Waddenzee
Voorbeelden uit 30 ideeen
De eilanden:
•Hoe bestuurlijke wensen
in PPS-processen

Natte wad:
•Hoe leren van
huidige klimaatverandering
Vaste wal:
•Hoe multifunctioneler dijkgebruik?

Noordzeekustzone:
•zandmotor

Overstijgend:
•Hoe minder statisch beleid?

• Ook demoproject klimaatbuffer in regio op
juiste schaal

Visie op de toekomst van de
Waddenzone
Kernbegrippen voor de lange termijn toekomst
van de Waddenzone: flexibel, weinig kwetsbaar,
dynamisch en veerkrachtig. Wanneer voor zowel
people, planet als profit de dynamiek
gemaximaliseerd wordt ontstaat de vraag waar
de grenzen getrokken worden. De vraag is tot
hoever people en profit kunnen/gaan
meebewegen als de natuurlijke dynamiek (planet)
als (dominant) uitgangspunt wordt genomen.

Ecologie: Zéér korte samenvatting
• Een goed georganiseerd kader voor observatie, modelleren
en experimenteren in de internationale Waddenzee
– Met oog voor interacties tussen schalen
• Studie van voedselwebben en hun ruimtelijke componenten
• Biotisch-abiotische interacties
• Vergelijkend onderzoek van waddensystemen

Ecologie: links met anderen
• Geologie: dynamiek van slib / organisatie habitats op
decenniumschaal / biotisch-abiotische interacties
• Sociaal-culturele wetenschappen: WAARDEN, hun
oorsprong, inbreng van wetenschappelijke kennis, wiens
waarden en waarom, schaal (ruimtelijk) van waardering
• Economie: wie betaalt, wie profiteert van bescherming van
welke waarden / Scenario’s voor natuurbescherming en
economische consequenties
• Klimaat: hoe ziet Waddenzee eruit over vijftig jaar / wat
kunnen we eraan doen, link met andere NL systemen

Sociale en ruimtelijke economie
• Analyse economie van het Waddengebied: huidige trends, kansen
en bedreigingen: wat kan wel en wat kan niet
• Bevolking en wonen in relatie tot leefbaarheid en migratiegedrag
en beschikbaarheid voorzieningen
• Regionale economische modellen voor analyse, effectmeeting en
voorspellingen voor het Waddengebied van exogene en
beleidsmatige invloeden
• Waarderingsmethoden voor natuur en landschap met beter
gebruik beschikbare natuurinformatie uit bijv. MER
• Governance, actoren mobiliseren

Voorbeelden van kennisvragen_Geowetenschappen
Hoe beinvloeden geologische processen, en opbouw en structuur ondergrond, die de
evolutie van het Waddengebied in verleden en heden (focus: morfologie,
bodembeweging, grondwater?
Wat is de invloed gebruik ondergrond op huidige toestand aan oppervlak
(bodembeweging, grondwater, gebruiksruimte)?
In hoeverre is een Pleistocene/Holocene relatieve zeespiegelstijgingsontwikkeling (mede
bepaald door een forebulge-ontwikkeling en ijsgravitatieveld) bepalend voor de
ontwikkeling van het Waddengebied en het aangrenzende vasteland + de invloed ervan
op de mens (en vice versa)? Raakvlakken: ecologie, sociologie/geschiedenis, economie
Pilotstudies tbv de vraag: kan herstel geomorfologische elementen op de eilanden de
zeespiegelstijging via sedimentatie opvangen en de pioniersbiotiek duurzaam
herstellen? Raakvlakken: ecologie en economie
Hoe zit de sedimentaire interactie tussen het Noordzeekustsysteem en het
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binnengebied in elkaar?
Hoe zit het met plaat-geul interacties bij verstoorde systemen?

In hoeverre is een Pleistocene/Holocene relatieve zeespiegelstijgingsontwikkeling (mede
bepaald door een forebulge-ontwikkeling en ijsgravitatieveld) bepalend voor de
ontwikkeling van het Waddengebied en het aangrenzende vasteland?  Kennisleemte!
11 KA: forebulge-hoogte
(m) t.o.v. huidige situatie
(model Steffen (2006) & Vink
et al. (2007)
-
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Invloed op hoogteligging
Pleistoceen?
Relatieve
zeespiegelstijging(snelheid)?
Indicatoren?
Duur?
Regionale verschillen
ontwikkeling Wadden?
Ontwikkeling veen?

De Holocene ontwikkeling van het Waddengebied: in hoeverre is de Holocene opbouw
(het geheugen) van het Waddensysteem bepalend voor de huidige geomorfologie en
800 AD
geomorfologische
processen? Invloed morfologie op mens en vice versa? Kennisleemte!
- In hoeverre heeft het
menselijk handelen de
morfologische ontwikkeling
beinvloedt en vice versa?
- In hoeverre bepaalt de
Holocene ontwikkeling de
huidige ontwikkeling nog?
- In hoeverre kunnen de de
gereconstrueerde Holocene
Waddensystemen een sleutel
vormen voor
verbetering/ontwikkeling van
lange-termijn modellen?
- Gedetailleerder beeld
noodzaak!
- Lange termijn modellen
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Multidisciplinair onderzoek: mens en morfologische ontwikkeling

Kan herstel geomorfologische elementen op de eilanden de zeespiegelstijging via
sedimentatie opvangen en de pioniersbiotiek duurzaam herstellen? Kennisleemte!
Overwash vragen  Weinig Waddenkennis  Experimenten nodig!
Wat is de invloed van zeer extreme condities vs. vaker voorkomende condities?
Wat zijn de waterbewegingen en sedimenttransporten over eilanden tijdens
stormvloeden?
Ontwikkelen van modellen die washovertransport over Waddeneiland realistisch kunnen
weergeven
Eilandkop
Duinboog- Washover- EilandstaartStrand &
Wat is de invloed vancomplex
suppleties op dit complex
alles (en v.v.)? complex
vooroever
Welke koppeling is er met de ecologie?
Wat is het effect van versnelde zeespiegelstijging en verhevigde golfaanval op de
ontwikkeling van een washover en een washovercomplex?
Windtransport vragen  Vrijwel geen kennis meer  Onderzoeksschool nodig!
Wat is de invloed van zeer extreme condities vs. vaker voorkomende condities?
Wat zijn de windbewegingen en sedimenttransporten over eilanden in stuifduinarealen
en in washoveropeningen?
Ontwikkelen
van modellen die Wadden
windtranport
 over Waddeneiland realistisch kunnen
 North Sea
weergeven. Hiervoor zijn tot op heden geen modellen ontwikkelt.
Wat is de invloed van suppleties op dit alles (en v.v.)?
Welke koppeling is er met de ecologie?
Wat 27
is October
het effect
van versnelde zeespiegelstijging en verhevigde golfaanval op de
2008
ontwikkeling van eolischeMultidisciplinaire
afzettingen?
onderzoeksschool windtransport?

Herstel onderdelen Waddenzee: veel vragen.

• Vragen
•
•
•
•
•
•

•

Tot welke zeespiegelstijgingsnelheid overleven de kwelders de zeespiegelstijging?
Hoe vormen platen zich en wat is hun toekomst als het klimaat verandert?
Wat is de wisselwerking tussen platen en biota?
Wat zijn de effecten van suppleties op de duinen, het strand en de vooroever, zowel
morfologisch als ecologisch?
Hoe om te gaan met suppleties t.b.v. natuurfuncties?
Kunnen suppleties worden ingezet voor een basiskustlijn-achtige benadering voor
bedijkte kusten, waarbij de geul uit de dijk wordt gehouden middels zandsuppleties 
pilot gewenst.
Hoe veranderen buitendelta’s bij veranderend klimaat?
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Als die bodem ies koed, die hele pizza ies koed!

Kennisuitwisseling
Toegepast onderzoek

Domeinoverstijgend
Samenwerking
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Pilots & samenwerking
Onderzoeksschool & experimenten?
Interactie mens-ontwikkeling?
Waddenzee = relict?

Vragen:
- Welke ruimtelijke waarden vertegenwoordigt het Waddengebied?
- Voor wie zijn genoemde waarden belangrijk?
- Hoe worden deze waarden gerechtvaardigd?
- Welke kennis wordt van betekenis geacht?
- Welke voorstellingen over eigendom, privaat en publiek belangen, rechten en
plichten en zeggenschap worden gehanteerd?
- Op welke wijze vormen deze waarden een grondslag voor de vormgeving van
de toekomst?
- In welke informele of formele gremia worden deze waarden uitgedragen en
inzet gemaakt van het debat over de toekomst van het gebied, en met welk
succes?
- Welke transformaties van het gebied zijn dienstbaar dan wel strijdig met de
genoemde waarden?

Kennisdomeinen
- 1. Kennis over de geschiedenis van het gebied in
verschillende dimensies (economisch, sociaal-politiek,
cultureel, religieus): omgang met continuïteit en verandering als
voortdurende opgave in verleden, heden en toekomst
- 2. Kennisinfrastructuur van waarden van het Waddengebied
als cultuurlandschap (toegankelijk, up to date, incl. local
knowledge)
- 3. Kennis over processen van identiteitsvorming binnen het
gebied: hoe verhouden mensen zich tot elkaar als gevestigden
en buitenstaanders op basis van beelden/verhouding tot gebied
- 4. Kennis over vraagstukken van governance (vragen m.b.t.
interactie tussen bewoners en buitenstaanders in democratisch
perspectief)
- 5. Kennis van belang voor grote opgaven

Transformaties
- demografische krimp en vergrijzing,
- voortgezette brain drain
- de ontwikkeling van de werkgelegenheid,
- ontzuiling en ontkerkelijking, in combinatie met:
- individualisering en de nieuwe vormen van gemeenschap
- nieuwe vormen van cultureel zelfbewustzijn),
- de externe toegankelijkheid van het gebied,
- de vergroting van mobiliteit in wonen en werken,
- natuurontwikkeling,
- vervuiling, vervlakking/degradatie en verrommeling,
- nieuwe vormen van energiehuishouding,
- de ontwikkeling van toerisme en recreatie
- de erosie van het (archeologische) erfgoed, en:
- de herbestemming en herontwikkeling van erfgoed.

