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Opbouw presentatie
•Aanleiding voor en instelling van Waddenacademie-KNAW
•Kennishuishouding Waddengebied gerelateerd aan Geo-Informatie Beleid

•Inzamelen en verstrekken van bestaande data en informatie
•Kwaliteitsborgen, archiveren en verstrekken van bestaande data en 
informatie

•Analyseren, interpreteren en verstrekken van bestaande data en 
informatie
•Verwerven (met follow-up activiteiten) van nieuwe data en informatie
•Integratie van beheer van alle bestaande en nieuwe geo-informatie

• Prioriteiten Waddenacademie ten aanzien van beheer van geo-informatie
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Aanleiding voor en instelling 
van Waddenacademie:
Eindrapport ‘Ruimte voor de Wadden’ van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Cie. 
Meijer, 2004):

• Constatering dat d.d. 2004 beleid en beheer van de Waddenzee in een impasse 
zijn geraakt.
•Aanbeveling voor -onder meer- vergroting en versterking van natuurwaarden 
Waddenzee, voor herziening van beleid en bestuur, voor schelpdiervisserij en 
gaswinning binnen natuurgrenzen, voor versterking kennishuishouding 
Waddengebied.
•Kabinetsbesluiten voor -onder meer- stoppen met mechanische kokkelvisserij, 
gaswinning met ‘hand aan de kraan’, instelling van Waddenfonds (800 miljoen euro 
in 20 jaar) voor versterking van natuur en economische draagkracht en instelling van 
Waddenacademie voor versterking van de ‘kennishuishouding’ van het 
Waddengebied.

Formele instelling Waddenacademie:

•30 juli 2008, als entiteit van de KNAW, voor -bij positieve, 5 jaarlijkse audits- een 
duur van 20 jaar (parallel met Waddenfonds).
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Doelstellingen Waddenacademie

• het identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes ten 
behoeve van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied en 
het articuleren van voor het Waddengebied relevante 
onderzoeksvragen;

• het bevorderen van een samenhangende 
onderzoeksprogrammering op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau;

• het bevorderen van informatievoorziening en 
kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, overheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
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Ambitie Waddenacademie

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 te ontwikkelen tot een ontmoetingsplaats voor 
wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, 
beleidsmakers, beheerders. 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.
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‘Portefuilles’ Waddenacademie
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Geowetenschap

Maatschappij en cultuur-
historie

Klimaat en water

Ecologie

Sociale en ruimtelijke
 economie



Integrale kennisagenda 
Waddengebied
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• Titel: ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden’
• Kennisagenda voor het Nederlandse waddengebied
• 30 mei 2009 aanbieding kennisagenda aan voor het
  waddengebied verantwoordelijke bewindslieden



Publicaties
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Waddenacademie



Regelgeving Geo-Informatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu:
•Wet(ten) Basisregistaties
•Authentieke registaties van data en (geo-) informatie

Richtlijn Geo-Informatie Europese Unie:
• Inspire, met 34 geo-informatie thema’s

Kennishuishouding Waddengebied 
gerelateerd aan Geo-Informatie Beleid

Kennishuishouding Waddengebied = het 
netwerk van instanties en individuen in 
de publieke en private sector en hun 
onderlinge interacties, die betrokken zijn 
bij (het beheer van) data, informatie en 
kennis inzake het Waddengebied en bij 
beleid en bestuur van het gebied.

Geo-Informatie = plaatsgebonden data 
en informatie (samen: gegevens).



Componenten van beheer van geo-
informatie

•Inzamelen: van reeds bestaande data en informatie
•Verwerven: van nieuwe data, bij voorkeur middels gestructureerde 
monitoring programma’s
•Kwaliteitborgen: kwaliteitscontrolesystematiek (incl. 
standaariseren/harmoniseren, digitaliseren) van bestaande en 
nieuwe data (en van daarop gebaseerde informatie)
•Archiveren: veiligstellen van data en informatie
•Analyseren: van data (incl. analyseerbaar maken), gebaseerd op 
specialistische kennis
•Verstrekken: ontsluiting (incl. technologie daarvoor) van data en 
informatie voor alle publieke en private gebruikers
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Thema’s gebaseerd op 
OECD (2002) en
 Inspire (2008)

Thema’s OECD

•Exploratie en exploitatie van het aardse milieu 
(c.q. systeem aarde)
•Ruimtelijke ordening en infrastructuur
•Milieubeheer en milieuzorg
•Productie, distributie en rationeel gebruik van 
energie
•Landbouwproductie en -technologie
•“Industriële” productie en -technologie
•Maatschappelijke structuren en relaties

23 juni 2011

Thema's INSPIRE annex I, II en III

annex I annex III

1. Systemen voor verwijzing door 
middel van coördinaten
2. Geografisch rastersysteem
3. Geografische namen
4. Administratieve eenheden
5. Adressen
6. Kadastrale percelen
7. Vervoersnetwerken
8. Hydrografie
9. Beschermde gebieden
annex II
1. Hoogte
2. Bodemgebruik
3. Orthobeeldvorming
4. Geologie

1. Statistische eenheden
2. Gebouwen
3. Bodem
4. Landgebruik
5. Menselijke gezondheid en 
veiligheid
6. Nutsdiensten en 
overheidsdiensten
7. Milieubewakingsvoorzieningen
8. Faciliteiten voor productie en 
industrie
9. Faciliteiten voor landbouw en 
aquacultuur
10. Spreiding van debevolking – 
demografie
11. Gebiedsbeheer, gebieden 
waar beperkingen gelden, 
gereguleerde gebieden en 
rapportage-eenheden
12. Gebieden met natuurrisico’s
13. Atmosferische 
omstandigheden
14. Meteorologische 
geografische kenmerken
15. Oceanografische 
geografische kenmerken
16. Zeegebieden
17. Biogeografische gebieden
18. Habitats en biotopen
19. Spreiding van soorten
20. Energiebronnen
21. Minerale bronnen

   



Situatie d.d. 2011 betreffende Data en 
Informatie van het Waddengebied

•Kwaliteit en Toegankelijkheid Data: deels prima, deels 
(zeer) beperkt
•Kwaliteit en Toegankelijkheid Informatie: deels prima, 
deels (zeer) beperkt
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Activiteiten gericht op Inzameling en 
Verstrekken van bestaande Data en Informatie

Project Waddenarchieven (juni 2010-juni 2011 en 

Project Wadwijzer (2011-2015)
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Project Waddenarchieven

Aanleiding: 
Behoefte aan waddeninformatiesysteem (WISWAD)

Participanten: Waddenacademie, Tresoar, InterWad 
(waddenzee.nl)

Duur: Juni 2010 - juni 2011 (Waddenacdemie) - inzamelen data en 
informatie : overzichten en inventarisaties van waddenmateriaal uit 
alle relevante archieven



Project Waddenarchieven

Waddenarchieven: Archieven die relevante informatie over de 
geschiedenis en ontwikkeling van het waddengebied bevatten

Potentie: 
•Meer dan 100 archiefinstellingen, musea, historische centra, etc.
•Vele kennisinstellingen, bedrijven en particuliere organisaties met 
archieven in eigen beheer

•Naar schatting meer dan 1000 archieven



Project Waddenarchieven

enkele voorbeelden uit Fryslân en elders 
• Tresoar: archief van de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer in 
Fryslân, diverse waterstaatsarchieven, diverse overheidsarchieven 

(vanaf eind 15

e

 eeuw), etc……….
• Fries Film Archief: diverse films uit het waddengebied 

• It Fryske Gea: archief in eigen beheer

• Fries Scheepvaartmuseum: kaarten, objecten, informatie
• Stadsarchief Amsterdam: archief van Natuurmonumenten, 
waarin info over beheer van diverse terreinen van NM 
•Universiteit Utrecht: kaarten van vroege Middeleeuwen tot heden



Project Wadwijzer 

Duur: 2011-2015 (Tresoar) – verstrekken en nader ontsluiten van 
data en informatie: ontwikkeling van een  catalogus/datasysteem 
waarin waddenarchieven worden gepresenteerd, geannoteerd en 
digitaal ontsloten



Project Wadwijzer
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Hoofdthema’s

Archeologie

Bestuur en beleid

Bevolking en demografie

Bodem en delfstoffen

Cultuur en erfgoed

Energiebronnen 

Grondbezit en landgebruik

Handel en industrie

Juridische zaken

Kartering

Kerk en geloof

Landbouw en aquacultuur 

Milieu, water, bodem, 
lucht

Militaire zaken

 Subthema’s - dit is een beperkt ‘groeimenu’

scheepswrakken, terpenonderzoek,  ….

saksen en habsburgers, stadhouders, Franse tijd, provincies, gemeenten, rijk, 
grensregelingen, accijnzen en belasting, ...

immigratie, emigratie en landverhuizing, bevolkingsstatistiek,….. 

geologie, morfologie, sedimentatie, grondboringen, ontgrondingen, 
schelpenwinning, zoutwinning, zandwinning, grindwinning, bodemdaling, …..

taal en dialect, kunst, verenigingsleven, musea en oudheidkamers, 
tentoonstellingen, werelderfgoed, monumentenzorg, boerderijbouw, 
kerkenbouw, …..

gaswinning, windenergie, zonne-energie, biobrandstof, …

verkoop, verpachting en verhuur, kadastrale gegevens, eigendomsrecht, 
grondbelasting, …..
muntwezen, markten, ambachten, import, export, industrie en bedrijven, 
economische ontwikkeling, kamer van koophandel, ……

wetgeving, geschillen en processen, arbeidsomstandigheden, successierecht, 
……
eilandkaarten, waterstaatskaarten, topografische kaart, militaire kaarten, …

kloosters, r.k. kerken en parochies, reformatie, gereformeerde kerken, 
hervormde kerken, godsdiensttwisten, ….

akkerbouw, veeteelt, (glas)tuinbouw, zilte teelt, biologische landbouw, 
mosselteelt, oesterteelt, ……, 

hydrografie, oceanografie, waterkwaliteit, stoffen en normen, bodemkwaliteit, 
luchtkwaliteit, …., milieuveiligheid, rampenbestrijding, olievervuiling, …..

Saksische hertogen, Tachtigjarige oorlog,  Franse tijd, WO I, WO II, marine, 
vloot en admiraliteit, landmacht en infanterie, luchtmacht, ….……..

Hoofdthema’s

Natuur en landschap

Nutsvoorzieningen 

Onderwijs en educatie

Onderzoek en monitoring 

Ruimtelijke ordening

Scheepvaart

Sociale zaken

Toerisme en recreatie

Veiligheid en handhaving

Verkeer en infrastructuur

Visserij en jacht

Waterstaat en 
kustverdediging

Weer en klimaat

 Subthema’s - dit is een beperkt ‘groeimenu’

flora, fauna, natuurbescherming en gebiedsbeheer, landinrichting en 
planologie, natuur- en milieuwetgeving, kustdynamiek, ……..

afvalwater en riolering, afvalbeheer en vuilstorting, energievoorziening, 
waterwinning en watervoorziening, kabels en leidingen, …..

statistiek, metingen en peilingen, excursies, duinonderzoek, zeeonderzoek, 
kwelderonderzoek, …….
woningen en bebouwing, ruilverkaveling, planologie, ….

koopvaardij, schepen en schippers, scheepsrampen en scheepsberging, 
strandvonderij, loodswezen, betonning en bebakening, vuurtorens en 
vuurbakens, reddingswezen, havens, scheepswerven, veerverbindingen, 
beurt- en lijndiensten, scheepswetgeving, scheepvaartinspectie, …..

sociale zorg, ziekten en gezondheidszorg, werkgelegenheid, ….

watersport, wadlopen, kamperen en kampeerterreinen, hotels en horeca, ….

handhaving, kustwacht, politie en brandweer, rampenbestrijding, ……

wegen, spoorwegen, luchtvaart, waterwegen, meren en kanalen,……  

visserij regulier, schelpdiervisserij, garnalenvisserij, wiervisserij, walvisvangst, 
robbenjacht, jacht, eendenkooien, ….

landaanwinning, inpolderingen, onderhoud waterstaatswerken, 
waterschappen, dijkbewaking, Zuiderzeewerken, Deltawerken, 
deltaprogramma, …..

weermetingen en -modellen, storm en hoog water, overstromingen, 
klimaatverandering, …. ……..



Project Wadwijzer
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catalogus/database 

• inhoudelijke aanzet Waddenacademie, verdere uitbouw en beheer Tresoar
• multimediale opzet: archieven, boeken/publicaties/grijze literatuur, 
audiovisueel materiaal, museale objecten, nieuwsfeiten, ....
• crossmediale mogelijkheden

• geavanceerd zoeksysteem met themalijsten, trefwoorden en aquabrowser
• groeiproject d.m.v. pilots
• vraaggestuurd onderzoek 



Activiteiten gericht op Kwaliteitsborgen, Archiveren 
en Verstrekken van bestaande data en informatie
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Project WaLTER (2011-2014)



AIM
To know (what is happening?), understand (why does this happen?) and 
predict (what is going to happen and when?) changes in the state of the 
Wadden Sea system

OBJECTIVES
Provision of base set of consistent, standardized, long-term data on the 
state of the Wadden Sea system needed to understand 
interrelationships with human use, climate variation and other drivers

Provision of a research infrastructure (field sites and facilities) in which 
experimental, innovative and process-driven research can be carried out

WaLTER

Wadden Sea Long-Term Ecosystem 
Research
(Partners: NIOZ, IMARES, SOVON, CWSS, RU, RUG
Associates: Prov. Fryslân, SBB, RWS, NM, EL&I, NAM)



WaLTER

Demarcation of the Wadden region by 18 municipalities (PKB Waddenzee 2009)

BIOTICS & ABIOTICS 

SOCIO-ECONOMICS

SPATIAL SCALES



STEPWISE APPROACH WaLTER

inventory
monitoring

needs

WP1

conceptual
models
ecology

WP2

conceptual
models

economy

WP3

dataportal

WP4

data analyses

WP5

monitoring
plan

WP6

2011
2012

2012
2013

2013
2014



Activiteiten gericht op Analiseren, Interpreteren en 
Verstrekken van bestaande Data en Informatie
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Project Geologische Informatievoorziening 
Waddengebied (2012 e.v.)



Geologische Dienst Nederland

data, informatie en kennis van de Nederlandse ondergrond, voor
duurzaam beheer en gebruik ondergrondse bestaansbronnen
veilig leven op laaggelegen, dalende bodems



Geologische informatievoorziening GDN

data
DINO: bestand ondergrondgegevens in NL
boringen, sonderingen, seismiek, grondwaterstanden, etc.

informatie + kennis
vervat in modellen (‘3D kaarten ondergrond)
voorspelling opbouw en eigenschappen

toepassingen: gas/olie, zout, (grond)water, 
zand, aardwarmte, bodembewegingen, 
bouw, archeologie/erfgoed



Geologische informatievoorziening Waddengebied
2012 e.v.: karteerprojecten gepland in Noord-Nederland
gelegenheid voor 

inspraak en participatie
speciale wensen (projectbasis)
actualisatie adhoc karteringen, bv. Sedimentatlas (EVA-project)



Activiteiten gericht op Verwerven (met follow-
up activiteiten) van nieuwe Data en Informatie
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•Realisatie van in het kader van project Geologische 
Informatievoorziening Waddengebied voorziene 
boringen, oppervlaktemetingen, e.d. (vanaf 2012, 
financiering Geologische Dienst van Nederland, 
provincies, e.a.)

•Realisatie van in het kader van het project WaLTER te 
ontwikkelen lange termijn monitoring schema voor 
abiotische, biotische en socio-economische parameters 
(vanaf 2015, potentiële financiering: o.m. RWS, 
Kennisinstellingen en Waddenfonds)



Activiteiten gericht op Integratie van beheer 
van alle bestaande en nieuwe geo-informatie
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Project 4D Wadden (2013 e.v.)



Project 4D WaddenProject 4D Wadden
4D Informatiesysteem integrale ontwikkeling waddengebied in tijd en ruimte4D Informatiesysteem integrale ontwikkeling waddengebied in tijd en ruimte

Het op orde brengen, veiligstellen, kwaliteit borgen en op samenhangende 
wijze toegankelijk maken van beschikbare data en informatie 
betreffende alle ‘sferen’ van het Nederlandse waddengebied

 



Beheer (bestaande) data en Informatie van het 
Nederlands Waddengebied‘Sferen’ van het Nederlands Waddengebied



Doelstelling Project 4D WaddenDoelstelling Project 4D Wadden

Amsterdam, 28 januari 2011Trippenhuis KNAW

 
Volledige integratie van het beheer van alle bestaande en nieuwe geo-

informatie van het Waddengebied
 

– voor beleids- en beheersvragen t.a.v. het Waddensysteem, inclusief 
raamwerk voor scenario-ontwikkeling

– in de vorm van data- en informatieproducten (ook voor onderwijs- en 
publieksvoorlichting over waddengebied)

– fundament voor en onderdeel van lange termijn wadden-gerelateerde 
kennis- en onderzoeksprogramma’s

Looptijd project:  3 jaar (2013 t/m 2015)



Uitvoerders van Project 4D Wadden:Uitvoerders van Project 4D Wadden:
Instellingen die data en informatie beherenInstellingen die data en informatie beheren

Organisatie Database Gebied
TNO Geologische Dienst 
van Nederland

DINO Geowetenschappelijke database 
ondiepe en diepe ondergrond

Nederland en Noordzee

(DINO_Loket; NLOG) GIS, modellen
Alterra BIS Bodemkundig GIS Nederland
Fryske Akademy HISGIS Cultuurhistorische GIS Friesland, Groningen, deel waddeneilanden
RCE ARCHIS Archeologisch informatiesysteem Nederland

MACHU_GIS Onderwater archeologische GIS Nederland (&UK,BE,GE,SWE,Polen, Portugal)
Waddenacademie, 
Tresoar

WISWAD Overzicht Waddenarchieven 
(locatie, toegankelijkheid); o.m. 
overheidsarchieven; historische 
kaarten

Waddengebied

KNMI ORPHEUS Seismologische database o.m. Nederland en Noordzee
Kadaster o.m. topografische kaarten Nederland

Voorbeeld: Instellingen en Databases ‘Geosfeer’ (s.l)



Toegankelijk maken data, modellen, Toegankelijk maken data, modellen, 
(applicaties)(applicaties)

Alle Instellingen beschikken over web-based GIS

•Informatie toegankelijk maken via :
-Open Earth (open source voor archivering, verstrekking van data, modellen en applicaties , met   
name voor marien en kust), o.m. google-based visualisaties

-en/of TNO’s 4D google earth-based viewer

-1 Waddenportal

•In afstemming met landelijke programma’s m.b.t. informatiesystemen (o.m. 
PDOK: Publieke dienstverlening op de kaart), EU standaardisatie (INSPIRE 
systematiek) 

•Prioritering en keuzes in afstemming met gebruikers



Amsterdam, 28 januari 2011Trippenhuis KNAW

•Inzameling van Data en Informatie:
-Stimuleren van overdracht van bestanden van data en informatie van ‘informele’ 
informatiebeheerders naar professionele informatiebeheerders

•Verwerving van Data:
-Stimuleren doorzet van bestaande, effectieve meetcampagnes en verbetering van 
lange termijn monitoringsystematiek

•Kwaliteitsborging (incl. digitalisering), Archivering, (Analyse), (Interpretatie), en 
Verstrekking van Data en Informatie:
-Stimuleren dat de verstrekking van data en informatie door alle beheerders conform 
de systematiek van de wet- en regelgeving inzake authentieke registraties plaats gaat 
vinden.
-Stimuleren dat er één Wadden Portal is waar alle professionele informatiebeheerders 
aan deelnemen.

• Internationalisering van Beheer Geo-Informatie Waddengebied:
-Stimuleren dat in het gehele Trilaterale Waddengebied(Ned. + Dui + Den.) het beheer 
van geo-informatie ‘state of the art’ wordt en onderling aaneengesloten wordt.

Prioriteiten Waddenacademie-KNAW  Prioriteiten Waddenacademie-KNAW  
t.a.v. Informatiebeheer Waddengebiedt.a.v. Informatiebeheer Waddengebied
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