programma inauguratiesymposium Waddenacademie
1 en 2 december 2008

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden
Dagvoorzitter: Mieke van der Weij
Locatie: it Aljemint (Fryske Akademy)
Doelestraat 2-4
8911 DX Leeuwarden

Maandag 1 december
12.00-13.00 uur

ontvangst met Friese koffietafel

13.00-14.30 uur

Woord van welkom en korte introductie door prof.dr. P. Kabat
(voorzitter Waddenacademie). Vervolgens wordt het woord gevoerd
door achtereenvolgens:
- dhr. H.R. Oosterveld (Regiodirecteur Noord Ministerie LNV)
namens de Ministeries van LNV en VROM
- dhr. J. Jorritsma (Commissaris der Koningin van de provincie
Fryslân, voorzitter Regionaal College Waddengebied)
- mw. M. de Boer (voorzitter Raad voor de Wadden)
- dhr. drs. E.A.M. Broesterhuizen (directeur algemene zaken
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
- eerste uitkomsten internationale aspecten en ambitie van de
Waddenacademie door dhr. prof. dr. F. Colijn, in samenwerking met
het Common Wadden Sea Secretariat, Wilhemshaven
- dhr. dr. A.A. Dijkhuizen (voorzitter RvB WUR)
- dhr. drs. F. Crone (burgemeester van Leeuwarden) )

14.30-15.30 uur

plenaire presentaties (10 minuten per persoon) met de eerste uitkomsten
van de verkenning van de visie op onderdelen:
- Geowetenschappen door dhr. dr. H. Speelman (bestuurslid
Waddenacademie, geowetenschapper / bestuurder vernieuwing publieke
kennisinfrastructuur):
Ontwikkeling van het Waddengebied in tijd en ruimte.

-

Ecologie door dhr. prof. dr. P. Herman (bestuurslid
Waddenacademie, NIOO, RU):
Ecologie van het wad: de paradox van behoud in een veranderende
wereld.

-

Sociaal-cultureel/ Cultuurhistorie door dhr. prof. dr. J. Bazelmans
(bestuurslid Waddenacademie, RACM, VU):
De Waddenzee als cultuurlandschap; kennis van de complexe interactie
tussen gevestigden en buitenstaanders als grondslag voor duurzame
ontwikkeling.

-

Sociale - en Ruimtelijke Economie door dhr. prof. dr. J. van Dijk
(bestuurslid Waddenacademie, RUG):
De economie van het Waddengebied: naar een duurzame mix van mensen,
natuur werk en inkomen.

-

Klimaat, Water en Ruimtelijke Ontwikkeling door dhr. prof. dr. P.
Kabat (voorzitter Waddenacademie, WUR):
Klimaatverandering en de Wadden: bedreiging of een kans?

-

eerste uitkomsten verkenning beleidstrajecten en beleidsplannen
door mw. dr. J. Klostermann (onderzoeker Earth System Science Group
WUR):
“Je hebt nooit genoeg kennis”.

15.30-16.00 uur

pauze

16.00-17.30 uur

Een panelforum onder leiding van Mieke van der Weij bestaande uit
drie opeenvolgende sessies. Drie tafeltjes op het podium, waarbij de
middelste tafel is voor degenen die de stelling verdedigen/aanvallen.

Sessie 1 (16.00 – 16.25)

Kennis

De stelling luidt:
De kennis over de waddenregio is disciplinair ingericht. Het is op
onderdelen wetenschappelijk excellent, maar ook voornamelijk
monodisciplinair en dus gedeeltelijk versnipperd en verkokerd. Er is
een substantiële inhaalslag nodig om het beleid ten aanzien van de
Waddenregio beter te kunnen onderbouwen.
Deze stelling wordt verdedigd/aangevallen (maximaal 3 minuten per
persoon) door:
- dhr. ir. A.J. Baayen (directeur Deltares);
- dhr. prof. dr. C. Heip (directeur Koninklijk NIOZ);
- dhr. dr. M.C.Th. Scholten (directeur Imares).
Hierop wordt vervolgens gereageerd door:
- mw. Y. Bleize (directeur Cartesius Instituut);
- dhr. prof.dr. D.D. Breimer (voormalig CvB-voorzitter UL, lid MAR);
- dhr. prof. dr. P. Hoekstra (hoogleraar Fysische Geografie UU);
- dhr. prof. dr. R. Salverda (directeur-bestuurder Fryske Akademy);
- dhr. ir. C.T. Slingerland (directeur Environmental Sciences Group
WUR);
- dhr. mr.drs. J. Staman (directeur Rathenau Instituut).

Sessie 2 (16.30 – 16.55)

Beleid

De stelling luidt:
In de voortdurende zoektocht naar een balans tussen natuur en
economie spelen wetenschappelijke inzichten tot op heden vaak geen
dominante rol.
Deze stelling wordt verdedigd/aangevallen (maximaal 3 minuten per
persoon) door:
- dhr. prof. dr. W. Derksen (programmadirecteur Wadden ministerie
van VROM);
- dhr. drs. U. Hosper (directeur It Fryske Gea);
- mw. R. Kruisinga (gedeputeerde Noord-Holland).
Hierop wordt vervolgens gereageerd door:
- K.A. Beks (projectleider provincie Fryslân);
- ir. P. van Erkelens (dijkgraaf Wetterskip Fryslân);
- D. Hollenga (gedeputeerde provincie Groningen);
- M.J. de Jong (Stichting WAD);
- H. Oosterveld (regiodirecteur Noord ministerie van LNV, lid RCW);
- R. Schroor (directeur VVV Terschelling).
Sessie 3 (17.00 – 17.25)

Kennis en Beleid

De stelling luidt:
De wijze waarop de vierde component van het Waddenfonds, het
ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het
Waddengebied, wordt ingevuld is primair de verantwoordelijkheid van
de kennisinstellingen.
Deze stelling wordt verdedigd/aangevallen (maximaal 3 minuten per
persoon) door:
- mw. C. Schokker – Strampel (gedeputeerde, provincie Fryslân);
- dhr. H. van Kersen (directeur Waddenvereniging);
- mw. prof. dr. L. Vet (directeur NIOO-KNAW).
Hierop wordt vervolgens gereageerd door:
- dhr. prof.dr.ir. C.J.N. Buijsman (wetenschappelijk directeur Wetsus);
- mw. drs. D. Keizer (lid College van Bestuur NHL);
- dhr. H. Sinnema (voorzitter LTO noord Provincie Groningen,
portefeuillehouder wadden LTO noord);
- dhr. prof.dr. T. Sminia (voormalig rector-magnificus VU, lid MAR);
- mw. J. Stam (burgemeester gemeente De Marne);
- dhr. prof. dr. F. Zwarts o.v. (rector magnificus RUG).

18.00-20.00 uur

receptie in het Stadhuis van Leeuwarden, aangeboden door de gemeente
Leeuwarden, de Provincie Fryslân, de Fryske Akademy en de
Waddenacademie

Dinsdag 2 december
8.30-9.00 uur

ontvangst met koffie/ thee

9.00-10.45 uur

Moderator: prof.dr. J. Bazelmans
Key note speeches door:

− mw.dr. P. Kamermans (Wageningen Imares)
De rol van schelpdieren in een duurzame ontwikkeling van de Waddenzee
− drs. O.S. Knottnerus (freelance historisch socioloog en sociaal-historicus)
Niemand wil in het verleden leven (maar we doen het allemaal): over de
omstreden toekomst van een culturele erfenis
− prof. dr. S. Kroonenberg (Technische Universiteit Delft)
Hoe lang duurt duurzaamheid in de Waddenzee?
10.45-11.15 uur

pauze

11.15-12.30 uur

Moderator: prof.dr. P. Herman
Key note speeches door:

− prof. dr. H. Olff en prof.dr. T. Piersma (Rijksuniversiteit Groningen)
Ecologische sleutelprocessen in de Waddenzee
− prof. dr. G. de Roo (Rijksuniversiteit Groningen)
De Wadden; toe aan een planologische facelift?
12.30-13.30 uur

lunch

13.30-15.30 uur

vijf parallelle sessies, bedoeld voor verdere invulling van de integrale
visie

15.30-16.00 uur

pauze

16.00-16.30 uur

plenair: terugkoppeling parallelle sessies door prof.dr. P. Kabat

16.30-17.00 uur

presentatie Jongerenvisie

17.00-17.15 uur

afsluiting door drs. E. Nijpels, voorzitter Maatschappelijke Adviesraad
Waddenacademie

Vanaf 17.15 uur

informele afsluiting/ borrel

INAUGURATIESYMPOSIUM WADDENACADEMIE
Locatie: it Aljemint/ Fryske Akademy (Leeuwarden)
Openbaar vervoer
De Fryske Akademy is goed bereikbaar. Vanaf het NS-station Leeuwarden loopt u in circa 15
minuten naar de Doelestraat. U volgt de ANWB-richtingbordjes Fryske Akademy. Eventueel
kunt u ons met lijn 4 van de stadsdienst bereiken. U stapt dan uit bij de halte Boterhoek. Voor
u ziet u een kleine parkeerplaats. De Fryske Akademy is aan deze parkeerplaats gevestigd.

Auto
In de Doelestraat en de Groeneweg is parkeergelegenheid (betaald parkeren). Op 2 minuten
loopafstand bevindt zich de parkeerkelder Oldehoofsterkerkhof. Volgt u de borden 'P Centrum' dan komt u als vanzelf voor de keuze van verschillende parkeergarages te staan.
Kies dan 'P - Oldehove'.
Het gebouw is te bereiken via de Doelestraat en staat achter de gebouwen van de Fryske
Akademy. En er is een aparte fietsenstalling aanwezig.

