
 

Toelichting bij de Waddenacademieprijs 2013 voor het beste waddengerelateerde proefschrift  

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 jaarlijks de Waddenacademieprijs ter waarde van 

5000 euro uit. Met het instellen van de Waddenacademie prijs wil de Waddenacademie het 

onderzoek over het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. De prijs wordt ieder jaar 

afwisselend uitgereikt aan het beste proefschrift en de beste universitaire Masterthesis en HBO-

afstudeerscriptie . Vier jaar geleden is de prijs voor de eerste keer uitgereikt, en wel aan dr. Isabel 

Smallegange voor haar proefschrift over het foerageergedrag van de strandkrab . Twee jaar geleden 

ging dr. Jan Post met de eer strijken met zijn proefschrift over blue energy.  

De jury voor de Waddenacademieprijs 2013 bestond evenals in de voorgaande jaren uit:   

prof. Pieter Hooimeijer, hoogleraar sociale geografie aan de Universiteit Utrecht;                                 

prof. Jack Middelburg, hoogleraar geochemie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het 

Darwincentrum;                                                                                                                                                     

prof. Gilles de Langen, bijzonder hoogleraar archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en 

wierdenlandschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en provinciaal archeoloog bij de provincie 

Fryslân;                                                                                                                                                                     

prof. Peter van Tienderen, hoogleraar experimentele plantensystematiek en directeur van het 

Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica aan de Universiteit van Amsterdam; 

Namens de Waddenacademie was ik, dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en portefeuillehouder 

geowetenschap, voorzitter van de jury. 

Voor de Waddenacademieprijs 2013 waren slechts drie nominaties binnengekomen.  De jury vond dit 

een zeer teleurstellend aantal, zeker omdat er in de afgelopen twee jaar tenminste 13 proefschriften 

over het waddengebied zijn verschenen. Deze 13 jonge doctores zijn ook allemaal door het bureau 

van de Waddenacademie gewezen op het bestaan van de prijs en nadrukkelijk uitgenodigd om hun 

proefschrift te nomineren.  

Uiteraard heeft de jury de drie proefschriften die wel hebben meegedongen beoordeeld, en wel op 

de inmiddels gebruikelijke wijze waarbij ze de algemene criteria hanteerde die naar haar oordeel 

gelden voor elk goed proefschrift:  

- Originaliteit ; 

- Methodologie; 

- Uitwerking; 

- Conclusies; 

- Leesbaarheid. 

Elk jurylid beoordeelde op grond van deze criteria de drie proefschriften en stuurde zijn oordeel naar 

Klaas Deen, de secretaris van de jury, zonder daarbij het oordeel van zijn collega-juryleden te 

kennen. 

In het gezamenlijke juryberaad op 13 november jl. was er al heel snel consensus dat alle drie 

proefschriften goed en degelijk niveau waren, maar dat geen van de drie er daadwerkelijk uitsprong 

wat betreft originaliteit, methodologie, uitwerking en conclusies. De jury heeft daarom, hoe jammer 



 

ze dat ook vindt, unaniem besloten om de Waddenacademieprijs 2013 voor het beste 

waddengerelateerde proefschrift met een waarde van 5000 euro niet uit te reiken. 

Tot zover het minder goede nieuws. Maar ik ben blij u te kunnen melden dat de Waddenacademie 

met ingang van 1 januari 2014 het wetenschappelijk Wadden onderzoek verder wil stimuleren door 

het instellen van een fonds dat zich specifiek richt op het stimuleren van publiceren in 

wetenschappelijke tijdschriften die deel uitmaken van het ISI (Institute for Scientific Information)  

Web of Knowledge. Hebt u, of een van uw collega’s, onderzoeksresultaten die tot dusverre niet 

verder naar buiten zijn gekomen dan via grijze literatuur en wilt u het omwerken tot een peer-

reviewed artikel? Dan stelt de Waddenacademie daarvoor een bedrag van maximaal 10.000 euro 

beschikbaar. Meer informatie over dit fonds, inclusief de spelregels, kunt u vanaf morgen lezen op de 

website van de Waddenacademie. 

Met deze positieve slotnoot wil ik u dank zeggen voor uw aandacht. 


