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evenement

Kennis voor een duurzame 
toekomst van de Wadden
Ambitie

……..het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een 
kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over 

duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar 
natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel 

vormen van de lokale en regionale economie…..

…het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor 
wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, 

beleidsmakers, beheerders en de burgers….

…samen zoeken zij op basis van interdisciplinaire kennis 
duurzame en innovatieve oplossingen…. 

In 2020 vormt het trilaterale waddengebied het best 
gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld.

locatie, datum



Integraliteit kennisagenda: systeem begrip

a) het laat een combinatie zien van twee of meer disciplines met 
nadruk op het overschrijden van de grenzen tussen alpha, bèta 
en gamma;
b) het besteedt aandacht aan de samenhang tussen schalen in 
ruimte en tijd;
c)het besteedt aandacht aan de cumulatie van processen, 
ingrepen en effecten;
d) het is gebaseerd op de co-productie van kennis,waarin het 
genereren van kennisvragen, het gebruik van kennis en het 
genereren van kennis in nauwe interactie tot stand komt tussen 
wetenschappers, kenniswerkers en beleidsmakers 

 



evenement locatie, datum





A. Verleden Wadden: de reconstructie van de 
ontwikkeling van het waddengebied

Doel is het begrijpen van de klimatologische, geologische, 
ecologische, economische en sociaal-culturele dynamiek 

van het waddensysteem tussen het einde van het 
Pleistoceen (8200 voor Chr.) en de aanleg van de Afsluitdijk 
(1932). Het programma maakt noodgedwongen gebruik van 

proxies voor klimatologische, paleogeografische, 
paleoecologische en cultuurlandschappelijke reconstructies 



evenement locatie, datum



evenement locatie, datum



B. Waddenmonitor: monitoring van de ontwikkeling van 
het waddengebied

Doel is het begrijpen van de natuurlijke en maatschappelijke 
dynamiek van het waddensysteem van 1932 (de afsluiting 

van de Zuiderzee) tot en met 2015 (de einddatum van 
diverse van de huidige monitoringprogramma’s). Binnen het 
programma ligt de nadruk op het systematisch verzamelen 
en duurzaam veilig stellen van kwantitatieve gegevens voor 

het gehele waddengebied die relevant zijn binnen de 
verschillende disciplines 



C. Wadden Toekomst: het voorspellen van de 
ontwikkeling van het waddengebied tot 2100

Doel is het begrijpen en het voorspellen van de ontwikkeling 
van het waddensysteem tussen 2010 en 2100. Op basis 

van multiple trendanalyses en kwantitatieve procesmodellen 
zullen denkbare, uiteenlopende scenario’s voor de 

ontwikkeling van het waddengebied opgesteld worden en in 
het licht van voortschrijdend inzicht worden aangepast.



a. Wadden Expert: kennis co-creatie, kennisoverdracht 
en het opleiden van een nieuwe generatie 

waddenexperts
….verbetering van de kennisvalorisatie,… intensive 

interactie (co-creatie) tussen wetenschappers, 
kenniswerkers en beleidsmakers in alle fases van de cyclus 

van kennisontwikkeling…. 
….Waddenacademie als een centraal kennisloket, als 

facilitator van multidisciplinaire expertteams, inrichter van 
opleidingen en trainingen voor ambtenaren en beheerders, 

en mede-initiator van een waddeninformatiesysteem…

…Waddenacademie bijdragen aan de kennisoverdracht 
aan het brede publiek, ambtenaren en beleidsmakers, 

studenten en onderzoekers… 



b. Wereld Wadden: de internationale studie van het 
waddengebied

Doel is een systematische vergelijking van het Nederlandse 
waddengebied met de Duitse en Deense delen van het 

waddensysteem én met intergetijdengebieden elders in de 
wereld. Kernwoorden zijn: samenwerking, coördinatie, 

prioritering, fondswerving en kennisdisseminatie 
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Wadden Klimaat: de Wadden duurzaam veilig en 
klimaat-neutraal
Duurzaam Veilig: 
Hoe kan de veiligheid van de Waddenregio en haar 
bevolking op termijn worden gewaarborgd, mede gelet op 
de mogelijk nadelige effecten van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging? En dit op een wijze die recht doet aan 
het natuurlijke en dynamische karakter van de regio en de 
eilanden en waarbij grootschalige ingrepen in de kustzone  
– zoals zandsuppleties – op een positieve wijze kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van mariene en terrestrische 
natuurwaarden.



Wadden Klimaat: de Wadden duurzaam veilig en 
klimaat-neutraal
Klimaat Neutraal: Hoe kan een duurzame 
energiehuishouding in het waddengebied worden 
gecreëerd die rekening houdt met de specifieke waarden 
van het waddengebied? …potenties van de waddenhavens 
benutten voor aanvoer van (bio-) energiegrondstoffen en 
energieproductie, …. restwarmte, zinvol wordt gebruikt, 
evenals de mogelijkheden voor CO2 opslag in gasvelden, 
de exploiteerbare geothermische energie in de regio en de 
energiepotenties in getij en zoet-zout overgangen. 
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2. Wadden Natuur: bescherming, ontwikkeling en 
adaptatie van de natuur

Bescherming: Welke vormen van (mede)gebruik 
beïnvloeden de ontwikkeling van de natuur en kunnen deze 
worden bijgesteld indien ze als schadelijk moeten worden 
gekwalificeerd? Hoe kan de waarde van de Waddenzee in 

het ecosysteem van de wereld worden veiliggesteld? 
Ontwikkeling: Hoe kunnen beheer en inrichting van het 

waddengebied optimaal bijdragen, op een schaal van 
decennia, aan de natuurlijkheid van waterstromingen, 

geomorfologie, bodemkundige processen, kwaliteit van 
water, lucht en bodem, en flora en fauna? Welke 

ontwikkelingen garanderen op lange termijn de hoogste 
natuurwaarden, wat zijn de essentiële karakteristieken van 
die natuurwaarden en welke ontwikkelingen zijn binnen de 

(veranderende) randvoorwaarden mogelijk?



2. Wadden Natuur: bescherming, ontwikkeling en 
adaptatie van de natuur

Adaptatie: Hoe zullen mondiale veranderingen 
(klimaatverandering, introductie van invasieve soorten, 

veranderingen in de mondiale economie) de natuur in de 
Waddenzee beïnvloeden en hoe kan de 

ontwikkelingsrichting van de natuur worden bijgesteld?
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3. Wadden Welzijn: duurzame economie, leefbare 
gemeenschap en vitaal landschap in het 

waddengebied
Duurzame economie: Hoe kan op duurzame wijze inhoud worden 

gegeven aan het streven naar werk, inkomen en leefbaarheid voor de 
bewoners van het waddengebied? Hoe houdt men rekening met de 

veerkracht binnen het systeem en met exogeen gedreven 
veranderingen in de regionale en de mondiale economie? (Hoe) kan 
duurzaam gebruik worden gemaakt van delfstoffen en geothermische 

energie, mede in het licht van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging? 

Leefbare gemeenschap en vitaal landschap: Op welke wijze kan 
voor de bewoners van het waddengebied een leefbare omgeving 

worden gegarandeerd, gegeven de voorrang voor natuurwaarden in de 
Wadden en gegeven ingrijpende demografische, (sociaal-) 

economische en culturele processen die het waddengebied ver 
overstijgen? 
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Fase 1. Communicatie en terugkoppeling
In deze fase, direct na 30 mei 2009:
staat de verspreiding van de kennisagenda centraal;
volgt een brede consultatie (mede met behulp van een 
digitaal platform);
wordt op 1 en 2 juli 2009 een congres georganiseerd om 
vorm te geven aan de onderzoeksprogrammering van de 
toekomst; 
worden kenniskamers bij betrokken departementen 
ingericht 



Fase 2. Uitwerking plannen voor implementatie van de 
programma’s en projecten

In de tweede fase, vanaf 1 juli 2009, kan zich rond elk 
kennisprogramma en elk integraal vraaggestuurd project 
een multidisciplinair team vormen. De Waddenacademie 

zal de vorming van de teams faciliteren. Het team is 
verantwoordelijk voor de uitwerking van het programma of 

project in een implementatieplan. Dat omvat een 
beschrijving van de maatschappelijke vraag, de 
wetenschappelijke aanpak, een overzicht van de 

deelprojecten, een plan voor uitvoering en een begroting 



Fase 3. Mobilisering van financieringskaders 

Fase 4. Internationalisering

Fase 5. Evaluatie en synthese
In de vijfde fase (begin 2014) wordt er een 
(onafhankelijke) visitatie en voortgangsevaluatie 
georganiseerd, op basis van een door de 
Waddenacademie en haar partners opgemaakte 
synthese met betrekking tot de behaalde doelen in de 
integrale kennisagenda. 

Fase 4. Internationalisering



En nu aan de slag….
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