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Inleiding

In de notitie ‘Eindbeeld. Een duurzame kennishouding voor het Wadden
gebied, inclusief onafhankelijke kennisregisseur’ (16 april 2021)worden de 
rollen van de verschillende partijen in de nieuwe governance structuur van het 
Waddengebied (met de Beheerautoriteit Wadden (BAW), Omgevingsberaad 
Waddengebied (OBW), Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) en kennis
regisseur) in de kennishuishouding geschetst, waarbij voor de kennisregisseur 
de volgende vier rollen zijn voorzien: 

1.  Advisering kennisagenda & onderzoeksopgaven
• Kennis evaluatie (bestaande kennis) 
• Duiding relevante (langjarige) ontwikkelingen 
• Identificatie kennisleemtes
• Aanscherping kennisbehoefte beleid & beheer (in kennisvragen) 

2.  Begeleiding uitvoering onderzoek 
•   Bewaking kwaliteit uitvoering & integraliteit onderzoeksprogramma 
•  Regelmatige terugkoppeling onderzoekprogramma met BOW,  

OBW & BAW 

3. Kennisdeling 
• Terugkoppeling implicaties onderzoek aan BOW, OBW & BAW 
• Kennisdeling met eindgebruikers kennis 

4. Kennis evaluatie 
•  Evaluatie kennisagenda & programmering onderzoeksmiddelen 

De Waddenacademie is door het BOW op 24 juni 2021 gevraagd om zich om 
te vormen tot kennisregisseur. In dat kader is de Waddenacademie gevraagd om 
kennisvragen en aanbod vanuit het hele veld samen te brengen in een (meer
jarige) Kennisagenda en van hieruit een jaarlijks overzicht te distilleren van alle 
in betreffend jaar lopende onderzoekstrajecten (jaarlijkse Onderzoeksopgave). 

De Waddenacademie is gevraagd om de eerste edities van beide documenten, 
te weten de meerjarige Kennisagenda 20232027 en het jaaroverzicht Onder
zoeksopgave 2023, op te leveren voor bespreking in het BOW in juni 2022. 
Daarnaast is de Waddenacademie ook gevraagd om met een voorstel te komen 
voor de verschillende opties (organisatievormen) van de Waddenacademie als 
kennisregisseur, inclusief een bijbehorende meerjarenbegroting. 

In de eerste helft van het jaar zal veel tijd en energie worden gestoken in de 
verdere uitwerking van de drie documenten die hierboven aan de orde zijn 
geweest. Dit zal moeten culmineren in het vaststellen door het BOW in juni 
2022 van de meerjarige kennisagenda 20232027, de onderzoekopgave 2023 
en de toekomstige organisatievorm van de kennishuishouding van het Wadden
gebied en de Waddenacademie als kennisregisseur. Verwacht wordt dat ook de 
implementatie vanaf juni 2022 de nodige tijd en energie zal vergen.
Daarnaast zal de Waddenacademie ook in 2022 (nog) een aantal activiteiten 
uitvoeren die in de afgelopen jaren tot haar kernactiviteiten werden gerekend. 
Deze activiteiten, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van de Agenda 
voor het Waddengebied 2050 en in opdracht van het BOW, worden uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met het OBW en het BAW. Met het uitvoeren van de 
hieronder vermelde activiteiten willen we bijdragen aan:

A. Het versterken van de kennishuishouding;
B. Het koppelen van ‘vraag en aanbod’ van wetenschappelijke kennis;
C. Het beter toegankelijk maken van publieke data en informatie.
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  A. Het versterken van de kennishuishouding

 A1  De Waddenacademie zal als trekker fungeren voor het onderdeel kennis van 
het Uitvoeringsprogramma van de Agenda voor het Waddengebied 2050.  
In dat kader wordt onder de regie van de Waddenacademie een gezamenlijke 
kennisagenda voor beleid, beheer en gebruik opgesteld.

 A2  De Waddenacademie draagt actief bij aan de Nationale Wetenschapsagenda 
door zitting te nemen in de programmacommissie voor een 
onderzoeksprogramma (in voorbereiding) dat zich specifiek richt op het 
Waddengebied.

 A3  De Waddenacademie draagt actief bij aan de implementatie van de Trilaterale 
Onderzoekagenda Wadden door zitting te hebben in de Trilaterale Programma 
Commissie ‘Wadden Sea Research’ (TPCWSR). De TPCWSR heeft tot 
taak om de uitvoering van de in de Trilaterale Onderzoekagenda opgenomen 
onderzoekvragen daadwerkelijk te realiseren.

  
 A4  De Waddenacademie zal ook in 2022 verkenningen uitvoeren, die zullen 

resulteren in wetenschappelijke rapporten (gepubliceerd in de reeks ‘Reports’). 
De keuze van de onderwerpen van deze verkenningen zal worden afgestemd 
met het OBW en de BAW. Daarnaast kunnen, als daartoe aanleiding is, ook 
additionele verkenningen door de Waddenacademie worden uitgevoerd. Ook 
het Waddenfonds kan de Waddenacademie vragen om advies over kennisvragen 
in de voorbereidingsfase van nieuwe projecten, waarbij de vorm van een 
dergelijk advies kan variëren tussen een korte notitie en een uitgebreid 
adviesrapport.

 A5   De Waddenacademie is actief betrokken bij twee Interreg projecten (SalFar  
en ProWad). Deze werkzaamheden zullen in 2022 worden voortgezet.

 A6  Verwacht wordt dat ook in 2022 de portefeuillehouders van de 
Waddenacademie weer zitting zullen nemen in wetenschappelijke commissies 
van onderzoeksprojecten en programma’s in het Waddengebied (zoals 
bijvoorbeeld rondom vispassages, stroomkabels, bereikbaarheid Ameland  
en visie Boschplaat).
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   B. Het koppelen van ‘vraag en aanbod’ van 
wetenschappelijke kennis

 B1  De Waddenacademie is lid van het OBW, waarin gestructureerde discussies 
over het Waddengebied worden geïnitieerd en informatie over het 
Waddengebied wordt uitgewisseld. Voor het OBW is de verdere uitwerking 
van de Agenda 2050 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma één van de 
leidende onderwerpen van overleg.

 B2  De Waddenacademie organiseert twee keer per jaar openbare symposia, 
met gemiddeld zo’n 150 deelnemers. De onderwerpen voor 2022 zullen in 
overleg met het OBW en BAW worden vastgesteld. Daarnaast organiseert de 
Waddenacademie ook workshops (b.v. om kennisvragen verder te articuleren, 
of om de implicaties van resultaten uit recent onderzoek te bespreken), altijd in 
samenwerking met andere partijen.

 B3  De Waddenacademie zal ook in 2022 het Waddenfonds adviseren over 
(majeure) projectaanvragen met een kenniscomponent. Ook andere partijen 
kunnen de Waddenacademie om advies vragen als het kennis betreft. 

 B4  De Waddenacademie zal ook in 2022 op verzoek van externe partijen, zoals 
bijvoorbeeld Parlement en Wetenschap en Ministeries, informatie en advies 
geven aan de Tweede Kamer over actuele dossiers.
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   C. Het beter toegankelijk maken van publieke data  
en informatie

 C1  De Waddenacademie is vertegenwoordigd in het Kernteam Basismonitoring 
Wadden. De basismonitoring richt zich op het verbeteren van de 
toegankelijkheid, bruikbaarheid en duiding van de beschikbare data en 
informatie. Eind 2022 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst van 
de basismonitoring af en er zal daarom in de loop van 2022 een evaluatie 
plaatsvinden in aanloop naar een (mogelijke) nieuwe SOK. 

 C2  Ook in 2022 verzorgt de Waddenacademie elke maand een opinieartikel 
in het Friesch Dagblad over een actueel onderwerp, dat vanuit een 
wetenschapsperspectief nader wordt belicht.

 C3  De Waddenacademie is medeverantwoordelijk voor de website waddenzee.nl, 
en stelt onder meer daarvoor kantoorruimte aan de web redacteur van 
waddenzee.nl beschikbaar.

 C4  Ook in 2022 wordt maandelijks, in samenwerking met de Leeuwarder 
Courant, een Wadweten gepubliceerd, waarin recente wetenschappelijke 
literatuur over het Waddengebied op een voor iedereen begrijpelijke wijze 
wordt samengevat.

 C5  In samenwerking met Tresoar zal de internationale Waddenbibliotheek in 2022 
verder vorm krijgen, waarbij wetenschappelijke publicaties uit het verleden en 
de huidige tijd digitaal beschikbaar worden gesteld en aan elkaar gelinkt.

 C6  De succesvolle samenwerking met Oerol wordt in 2022 gecontinueerd. Tijdens 
dit evenement worden Oerolcolleges gegeven, wetenschappelijke lezingen die 
aansluiten bij theatervoorstellingen die worden opgevoerd. 

 C7  Portefeuillehouders van de Waddenacademie zullen in 2022 bijdragen aan 
cursussen en bijeenkomsten van ambtenaren, beheerders en beleidsmakers 
inzake specifieke thema’s in het Waddengebied. 

 C8  Verwacht wordt dat ook in 2022 de portefeuillehouders van de 
Waddenacademie weer regelmatig publieke lezingen zullen geven, al dan 
niet als onderdeel van openbare colleges georganiseerd door (noordelijke) 
kennisinstituten.




