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ontwerp-Agenda werd op 9 juli 2020 aangeboden 
aan de Tweede Kamer.
Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma dat bij 
de Agenda is opgesteld, moet de kennishuishouding 
verkend worden en een gezamenlijke kennisagenda 
voor beleid, beheer en gebruik worden opgesteld. 
De kennisagenda moet daarbij onderscheid 
maken tussen wetenschappelijke vragen, 
beleidsondersteunende vragen en kennisvragen 
voor beheer en uitvoering. De organisaties die 
werken aan beleid en beheer, worden hierbij 
actief betrokken. Als basis dient de Trilaterale 
Onderzoekagenda die Nederland, Duitsland en 
Denemarken in 2018 hebben opgenomen in de 
Verklaring van de Trilaterale Regeringsconferentie 
in Leeuwarden. 

Als gezegd wil de Waddenacademie met deze 
notitie de aanzet geven om te komen tot een 
integrale kennisagenda voor het Waddengebied. 
Aan de hand van de grote uitdagingen voor het 
Waddengebied in de komende decennia, de al 
bestaande kennisagenda’s en een verkenning van 
de wetenschappelijke kennishuishouding wordt 
een zestal grote en integrale onderzoekthema’s 
gepresenteerd waar volgens de Waddenacademie bij 
voorrang in geïnvesteerd zou moeten worden om te 
komen tot een duurzame kennishouding. 
 

Vragen voor de lange termijn

De Agenda 2050 benoemt niet voor niets kennis als 
basis. In de Agenda staan ook al diverse praktische en 
concrete korte termijn kennisvragen. Een duurzame 
kennishuishouding voor de langere termijn vraagt 
evenwel ook om het formuleren van de grotere, 
onderliggende vragen. Deze notitie probeert die 
grotere vragen te identificeren op basis van een 
verkenning van de kennishuishouding, waarbij het 
van belang is om in een vervolgtraject korte en lange 
termijn kennisvragen bij elkaar te brengen. Met deze 
notitie als basis wil de Waddenacademie het initiatief 
nemen om de in het Uitvoeringsprogramma van de 
Agenda 2050 gewenste gezamenlijke kennisagenda 

Inleiding

De wereld is complex en dus ook het Waddengebied, 
dat primair op de kaart staat als natuurgebied – de 
Waddenzee zelf is UNESCO Werelderfgoed sinds 
2009 – maar dat ook door mensen wordt bewoond. 
Net als de natuur en het landschap zelf, staat de 
mens er voor grote en ingewikkelde uitdagingen, 
waarvan de klimaatverandering de grootste 
is, maar waarin ook zaken als digitalisering en 
globalisering een rol spelen. Die ingewikkeldheid 
roept talloze vragen op, waarop zowel bestuurders 
als inwoners van het gebied antwoord willen 
hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen. 
Daarvoor is kennis vereist en de wetenschap is 
ervoor om die te leveren. Voor het Waddengebied 
is – tegelijk met het Waddenfonds (2008) – de 
Waddenacademie in het leven geroepen om het 
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, te 
ondersteunen en te begeleiden om daarmee de 
bestaande middelen, bronnen en talenten op een 
zo efficiënt mogelijk wijze te benutten. Daarmee is 
de Waddenacademie bij uitstek de kennisregisseur 
in het Waddengebied. Met deze notitie geven we 
als Waddenacademie aan waar, volgens de meest 
recente wetenschappelijke inzichten, de opgaven, 
de perspectieven, de knelpunten en voornaamste 
vragen liggen waarop de wetenschap zich met 
betrekking tot het Waddenonderzoek in de nabije 
toekomst zou moeten richten. We hebben daarbij 
nadrukkelijk de verschillende lopende programma’s 
van de voornaamste ‘spelers’ in het Waddengebied 
als oriënteringspunt genomen, zonder evenwel onze 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid ter discussie 
te stellen. Met deze notitie willen we de aanzet 
geven voor de integrale kennisagenda voor het 
Waddengebied.

De behoefte aan een integrale kennisagenda voor 
het Waddengebied wordt steeds sterker. Meest 
recente pleidooi hiervoor is te vinden in de Agenda 
voor het Waddengebied 2050, waarin overheden, 
natuurorganisaties, visserijorganisaties en de 
samenwerkende havens hun gezamenlijke koers 
voor het Waddengebied hebben geformuleerd. De 
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voor beleid, beheer en gebruik tot stand te brengen 
door de organisaties die werken aan beleid en beheer 
hier actief bij te betrekken.
De basis achter al het werk in en rond de 
Waddenzee is gelegen in twee belangrijke opgaven. 
De drie Waddenlanden zijn internationaal 
verplicht om de unieke natuurwaarden van het 
Werelderfgoed Waddenzee duurzaam in stand te 
houden en waar nodig te herstellen. Tegelijk wonen 
en werken er miljoenen mensen in de directe 
omgeving van de Wadden. Werk en inkomen voor 
deze bewoners vragen eveneens om duurzame 
bescherming. Deze twee belangrijke opgaven 
(tegelijkertijd unieke natuurwaarden én werk en 
inkomen voor de mensen in stand houden) spelen 
tegen een achtergrond van ‘autonome veranderingen 
in het gebied’, zoals het veranderende klimaat.

De grotere kennisvragen die uit deze twee 
belangrijke opgaven voortkomen, zijn onder te 
verdelen in zes belangrijke onderzoekthema’s: 

1. Klimaat en de Wadden

2. Klimaat en ecologie

3. Lessen uit het verleden

4. Kust en identiteit

5. Recht voor de Wadden

6. Sociaaleconomische ontwikkeling 

Leeswijzer

Deze notitie is als volgt opgebouwd:
• Hoofdstuk 2 schetst het internationale, 

trilaterale, nationale en regionale kader met 
betrekking tot de kennishuishouding van het 
Waddengebied.

• Hoofdstuk 3 geeft de zes onderzoekthema’s 
die prioriteit verdienen. Aparte ‘boxen’ 
beschrijven concrete vraagstukken die 
illustreren dat verschillende onderzoekthema’s 
met elkaar samenhangen. 
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Internationaal kader

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(Sustainable Development Goals, SDGs) zijn 
zeventien doelen om van de wereld een betere 
plek te maken in 2030. De SDG’s zijn in 2015 
afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij 
de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. 
De doelen kwamen er op basis van wereldwijde 
inbreng van organisaties en individuen. Greetje van 
den Bergh (toenmalig voorzitter van de Nederlandse 
UNESCO-commissie) pleitte er al in 2015 voor om 
deze doelen als onderdeel van een gezamenlijke visie 
en gezamenlijk Waddenzee beleid mee te nemen. 
Zij wees erop dat de duurzaamheidsdoelen gaan 
over verantwoorde voedselproductie, duurzame 
energie, behoud en herstel van wereldwijde 
ecosystemen en biodiversiteit in de context van 
klimaatverandering.
De Verenigde Naties hebben het komende 
decennium (2021-2030) uitgeroepen tot het 
“Decennium van Mariene Wetenschap 
voor Duurzame Ontwikkeling”. Mariene 
wetenschap combineert een verscheidenheid aan 
disciplines (fysische, geologische en chemische 
oceanografie en mariene biologie) die het 
mariene milieu bestuderen. De UN wil hiermee 
inspanningen ondersteunen die tot doel hebben 
om de achteruitgang van de gezondheid van de 
zee te keren en de condities voor een duurzame 
ontwikkeling van de zee te verzekeren.
Het komende decennium (2021-2030) is 
tevens uitgeroepen tot het “Decennium van 
Ecosysteem Herstel”. Wat betreft de zee, roepen 
de Verenigde Naties hierbij op om de druk op 
mariene ecosystemen te verminderen, zodat ze 
kunnen herstellen, zowel op natuurlijke wijze als 
door het opnieuw inzaaien of transplanteren van 
belangrijke soorten. Ook vragen zij om meer kennis 
over hoe zowel ecosystemen als gemeenschappen 
veerkrachtiger kunnen worden gemaakt in het licht 
van wereldwijde veranderingen.
In Europa krijgen deze internationale ambities 
een extra impuls met onder meer de EU 2030 
biodiversiteitsstrategie. In 2030 moet voor zowel 

het land als het mariene gebied 30% van het areaal 
een beschermde status krijgen en moeten gebieden 
beter worden verbonden en beheerd. Naast een 
goede bescherming van bestaande natuur benadrukt 
deze strategie het grote belang van natuurherstel. 
Daartoe wordt een EU natuurherstelplan opgesteld 
voor natuur op land en in de zee.
 

Trilateraal kader 

In ‘Kennis voor een duurzame toekomst van 
de Wadden’ beschreef de Waddenacademie in 
2009 hoe er op het niveau van de verschillende 
wetenschappelijke vakgebieden weliswaar veel 
kennis over het Waddengebied bestaat, maar dat 
die ook erg ‘versnipperd en verkokerd’ is. Er is 
behoefte aan interdisciplinariteit, voor een beter 
begrip van het Waddengebied als samenhangend 
en open systeem. Een belangrijke stap in het 
bestrijden van die versnippering, was de Trilaterale 
Onderzoekagenda, van de waddenlanden Nederland, 
Duitsland en Denemarken. Deze werd op 18 mei 
2018, in De Verklaring van Leeuwarden door 
de Raad van Ministers van de 13e Trilaterale 
Regeringsconferentie inzake bescherming van de 
Waddenzee aangenomen.
In de Trilaterale Onderzoekagenda onderstrepen 
wetenschappers uit de drie waddenlanden de 
status van de Waddenzee als Werelderfgoed. 
Het doel van de onderzoekagenda: “Het zo 
goed als mogelijk bereiken van een natuurlijk en 
duurzaam ecosysteem, waarin natuurlijke processen 
ongestoord kunnen plaatsvinden” (Guiding Principle, 
Joint Declaration, 2010, TRA, p.6). Het veiligstellen 
van de uitzonderlijke universele waarden van het 
Waddengebied vergt een goed wetenschappelijk 
begrip van onderliggende ecologische en 
sociaaleconomische processen, zo benadrukt de 
Trilaterale Onderzoekagenda. Er liggen volgens deze 
internationale onderzoekagenda dan ook drie grote 
uitdagingen klaar voor de toekomst:

2.  INTERNATIONAAL, TRILATERAAL, 
NATIONAAL EN REGIONAAL KADER 
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Het Waddengebied als ‘levend lab’ voor de 
interactie tussen mens en natuur. 
Om de waarde van het Waddengebied voor 
toekomstige generaties te kunnen behouden, moet de 
traditionele kloof tussen natuur en cultuur worden 
overbrugd. Behoud van natuurwaarden hoort in een 
sociaaleconomische context. Omgekeerd moet bij 
sociale, culturele en economische initiatieven in het 
Waddengebied expliciet rekening worden gehouden 
met de gevolgen voor de natuur.

Omgang met een veranderend klimaat en 
zeespiegelstijging.
De opwarming van de aarde, met de bijbehorende 
veranderingen in weerpatronen, hittegolven, 
langere droogte, meer zware buien en een stijgende 
zeespiegel, zal de komende decennia waarschijnlijk 
doorzetten. Omdat tegelijkertijd de bodem daalt, zal 
de relatieve zeespiegelstijging nog verder toenemen. 
Hoe gaan we om met dit langzame, maar gestaag 
voortgaande proces, dat op termijn grote gevolgen 
zal hebben voor zowel de natuur als de sociale, 
economische en culturele structuren en processen?

Het Waddengebied als duurzame kustregio. 
Voor de toekomst van het Waddengebied is het een 
enorme opgave om de uitzonderlijke universele 
waarde van het Werelderfgoed Waddenzee in stand 
te houden en tegelijkertijd de bewoners goede 
sociaaleconomische kansen te bieden. 
Om deze drie uitdagingen aan te kunnen pakken, 
moet het onderzoek volgens de Trilaterale Onder-
zoek agenda beter samenwerken binnen vier thema’s:

De Trilaterale Onderzoekagenda is de het trilaterale 
kader bij het vaststellen van de belangrijke 
Nederlandse onderzoekthema’s. Daarnaast zijn 
de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het 
Investeringskader Wadden belangrijke nationale en 
regionale kaders. 

Nationaal kader

(Het ontwerp van) de Agenda voor het Waddengebied  
2050 benadrukt ook het belang van kennis als cru-
ciaal element in de cyclus van beleid naar beheer 
van het Waddengebied. De Agenda 2050 houdt ook 
een pleidooi om, op basis van de Trilaterale Onder-
zoekagenda, een gezamenlijk gedragen Nederlandse 
kennisagenda op te stellen, waarbij acht thematische 
opgaven en strategieën worden onderscheiden:

1. Natuur van Wereldklasse;

2. Landschap en cultureel erfgoed;

3. Duurzame bereikbaarheid;

4. Klimaatverandering; 

5. Energietransitie;

6. Een leefbaar Waddengebied;

7. Duurzame Waddeneconomie;

8. Overige thema’s.

Regionaal kader

In 2016 hebben Provinciale Staten van de provincies 
Noord-Holland, Fryslân en Groningen het 
Investeringskader Waddengebied vastgesteld. Met 
dat Investeringskader zetten de Waddenprovincies 
zich in om een breed en samenhangend programma 
te realiseren met onder andere de inzet van het 
Waddenfonds. Het Investeringskader stelt het 

1. Klimaat, water, sedimenten en ondergrond;

2. Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke 
processen;

3. Cultureel erfgoed, identiteit en  
historische inbedding;

4. Economie, samenleving en duurzame 
ontwikkeling.
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faciliteren van initiatieven die gericht zijn op het 
versterken van de ecologie of het verduurzamen 
van de economie centraal. Er moet daarbij een 
gezamenlijke betrokkenheid zijn van zowel provincies 
als het grote netwerk van partijen en personen in 
het Waddengebied. Het Investeringskader heeft zes 
majeure opgaven benoemd, te weten:

1. Waddenzee;

2. Havenontwikkeling en natuurverbetering;

3. Versterken en vermarkten Werelderfgoed;

4. Vitale kust en Afsluitdijk;

5. Eems-Dollardgebied in balans;

6. Eilanden op eigen kracht.

Drie niveaus
De Trilaterale Onderzoekagenda, de Agenda voor 
het Waddengebied 2050 en het Investeringskader 
Waddengebied vormen het internationale, nationale 
en regionale kader waarbinnen de toekomstige 
kennishuishouding van het Waddengebied moet 
worden ontwikkeld. Daarnaast moet rekening 
worden gehouden met andere programma’s als het 
Deltaprogramma Wadden en het Programma naar 
een Rijke Waddenzee.

Zes nauw verbonden thema’s voor 
toekomstig onderzoek

Met het internationale, nationale en regionale kader 
als vertrekpunt stelt de Waddenacademie zes grote, 
overkoepelende onderzoekthema’s voor waarin bij 
voorrang geïnvesteerd zou moeten worden. 

1. Klimaat en de Wadden:  
De invloed van klimaatverandering op 
de hydrodynamische en morfologische 
condities en de daaraan gerelateerde 

natuurontwikkeling en relevante 
gebruiksfuncties in het Waddengebied;

2. Klimaat en ecologie: 
Effecten van klimaatverandering op het 
ecologisch functioneren van Werelderfgoed 
Waddenzee;

3. Lessen uit het verleden: 
De ontstaansgeschiedenis van de westelijke 
Waddenzee;

4. Kust en identiteit: 
Trots op het waddengebied als basis voor 
duurzame bescherming

5. Recht voor de Wadden: 
De rol van het recht bij het behoud en de 
versterking van de kernwaarden en een 
klimaatbestendig, duurzaam gebruik van het 
Waddengebied;

6. Sociaaleconomische ontwikkeling:  
Duurzame sociaaleconomische ontwikkeling 
van het Waddengebied die past bij de mensen 
en het gebied.

In hoofdstuk 3 worden deze thema’s verder toegelicht, 
inclusief de fundamenteel wetenschappelijke vragen, 
beleidsondersteunende vragen en kennisvragen voor 
beheer en uitvoering. De zwaartepunten kunnen per 
thema uiteraard verschillen.
Belangrijk om in het oog te houden is dat er ook veel 
dwarsverbanden en overlappingen bestaan tussen de 
zes voorgestelde onderzoekthema’s, die ook zullen 
leiden tot multidisciplinaire kennisopbouw. Zo richt 
onderzoekthema 5, Recht voor de Wadden, zich 
bijvoorbeeld op de vraag hoe de veranderingen in 
de morfologie en ecologie van het Waddengebied 
op de korte en lange termijn zich verhouden tot de 
toepasselijke juridische kaders. Ook thema 6, het 
onder zoek naar sociaaleconomische ontwikkelingen 
in het Waddengebied vereist aansluiting bij de 
inzichten in de ecologische ontwikkelingen in  
het gebied.



3.  Prioritaire 
onderzoekthema’s 
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De invloed van klimaatverandering 
op de hydrodynamische en 
morfologische condities en 
de daaraan gerelateerde 
natuurontwikkeling en relevante 
gebruiksfuncties in het 
Waddengebied.



12

3.1  KLIMAAT EN DE WADDEN 

Introductie
Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat 
zijn de grote veranderingen in de waterbeweging 
en de morfologie van het Waddengebied onder 
invloed van klimaatverandering? Welke kansen en 
bedreigingen biedt dit voor het Waddengebied? 
Dit onderzoek moet duidelijk maken hoe het 
veranderende klimaat natuurlijke ecosystemen en 
gebruiksfuncties in het gebied beïnvloedt. 

Klimaatverandering is al zichtbaar
Het weer en vooral de weersextremen laten al 
veranderingen in het klimaat zien. De komende 
jaren zal dit nog duidelijker worden. 

Wereldwijd is er al veel aandacht voor bijvoorbeeld 
de versnelling in zeespiegelstijging. De vertaling 
naar lokale processen zoals getij- en golfwerking, 
laat staan de impact op het Waddengebied 
is nog onderbelicht. Voor een deel komt dat 
omdat de relatie tussen waterbewegingen en 
morfologie in het Waddengebied complex is. 
Verandering in stroom- en golfcondities is van 
invloed op de morfologie, die op haar beurt 
weer waterbeweging beïnvloedt. Bijvoorbeeld: 
wanneer door toenemende golferosie zandplaten 
in het intergetijdengebied verdwijnen, ontstaan 
grotere open watermassa’s. De energie van golven 
zal daardoor steeds verder groeien, waardoor de 
erosie alleen maar toeneemt. De morfologische 
ontwikkeling van het Waddengebied is dan ook 
een essentiële schakel tussen stroming en golven 
op de Noordzee en de kustveiligheid van het 
vasteland. 

Minstens van even groot belang is de vertaling 
van de verandering in fysische condities naar het 
functioneren van ecosystemen in het Waddengebied. 
Kwaliteit en kwantiteit van de natuurlijke 
leefomgeving zullen veranderen. De meest extreme 
verandering zou het verlies van intergetijdengebied 
kunnen zijn, door het verdrinken van wadplaten, 
slikken en kwelders.

Wat is de invloed van klimaatverandering op de hydrodynamische 
en morfologische condities, de natuur en de gebruiksfuncties in 
het Waddengebied?

Om de effecten van klimaatverandering op de 
lange termijn goed te onderzoeken, moeten de 
verschillende fysische en ecologische delen van 
het Waddensysteem samen worden bekeken. 
Daar waar het huidige onderzoek zich vaak richt 
op deelelementen in het systeem (zoals zeegaten 
of kwelders) moet meer aandacht komen voor 
interacties en cumulatieve effecten van natuurlijke 
ontwikkelingen en menselijk handelen. In dat 
verband is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe 
menselijk handelen in aard en omvang verandert. 
De druk op het Waddensysteem zal toenemen door 
een groeiende behoefte aan ecosysteemdiensten 
(bijvoorbeeld voedsel-en energievoorziening uit zee) 
en door een mogelijk toenemende toeristenstroom in 
het post-coronatijdperk.

Aansluiting bij relevante 
onderzoekagenda’s

Trilaterale Onderzoekagenda:
  Thema 1: Klimaat, water, sediment en 

ondergrond;
  Thema 2: Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke 

processen;
  Thema 3: Economie, samenleving en duurzame 

ontwikkeling. 

Nationaal:
Agenda 2050:
 Thema 1: Natuur van Wereldklasse; 
 Thema 2: Landschap en cultureel erfgoed; 
 Thema 3: Duurzame bereikbaarheid;
 Thema 6: Een leefbaar Waddengebied. 
 Nationale Wetenschapsagenda (NWA);
 Deltaprogramma;
 Kennisprogramma Zeespiegelstijging.
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Regionaal:
 Deltaprogramma Waddengebied;
Investeringskader Waddengebied: 
 Thema 1: Waddenzee 
Programma naar een Rijke Waddenzee: 
  Pijler 1: Natuurverbetering naar een veerkrachtig 

ecosysteem; 
  Pijler 2: Transities naar een duurzaam 

(economisch) medegebruik.

Belangrijke onderzoekvragen

1. Samenhang tussen gebieden 
Welke samenhang bestaat er tussen de 
morfologische ontwikkeling van de eilanden, 
de zeegaten en het getijdebekken met 
geulen, wadplaten, slikken en kwelders? Op 
welke tijdschaal is dit relevant? In hoeverre 
is menselijke invloed (zoals suppleren en 
baggeren van vaargeulen) daarbij van belang 
en wat kunnen we in dit verband leren van 
de ontstaansgeschiedenis van de westelijke 
Waddenzee en de effecten van recente 
ingrepen in het kustsysteem (b.v. gevolgen 
Afsluitdijk)? Zijn er kustgebieden elders in de 
wereld die hierbij ook als voorbeeld kunnen 
dienen?

2. Invloed van klimaat 
Wat is de invloed van zeespiegelstijging en 
klimaatverandering op het Waddengebied in 
termen van (extreme) waterstanden, getij- 
en golfwerking, de aanvoer en verdeling 
van zoet- en zoutwater, de verandering in 
water- en luchttemperatuur en de daarmee 
samenhangende transporten van zand en 
slib? Welke morfologische ontwikkelingen 
kunnen op basis hiervan worden verwacht 
en in hoeverre zijn deze weer van invloed 
op de waterbeweging via positieve dan 
wel negatieve terugkoppelingen in het 
Waddensysteem?

3. Invloed op natuur 
Wat betekenen de hydrodynamische en 
morfologische veranderingen voor de 
natuurlijke habitats in het gebied en de 
daaraan verbonden natuurwaarden? In welke 
mate zullen deze veranderingen doorwerken 
in de verschillende ecosystemen en daarmee 
ook de beschikbaarheid bepalen van 
ecosysteemdiensten?

4. Invloed op waterveiligheid en 
infrastructuur 
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen 
in het Waddengebied voor de waterveiligheid 
en inpassing van nieuwe maatregelen 
(landwaarts/zeewaarts), de kwetsbaarheid 
van infrastructuur en buitendijkse gebieden 
(havens, veerdammen, water en energie-
voorziening) en de effecten voor de regionale 
waterhuishouding (afwatering en verzilting)?

5. Handelingsperspectief 
Welke interventies en adaptaties zijn 
mogelijk in het Waddengebied om negatieve 
ontwikkelingen op te kunnen vangen en daar 
waar mogelijk deze om te zetten in nieuwe 
kansen? 

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

Dit onderzoek combineert verzameling van 
gegevens in de praktijk met het ontwikkelen van 
modellen. Het maakt gebruik van bestaande en 
nieuwe data op het gebied van de historische 
geografie, de hydrodynamica, de morfologie, 
de geologie/sedimentologie en de ecologie. De 
nieuwe veldwaarnemingen kunnen ‘in-situ’ 
worden verzameld, maar ook ‘op afstand’ via 
remote sensing, bijvoorbeeld door satellieten. De 
data worden gebruikt om de wisselwerking tussen 
hydrodynamica en morfologie nader te ontrafelen, 
om zo de bestaande morfodynamische modellen 
voor het Waddengebied te verbeteren. Belangrijk 
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facet is dat daarbij bijvoorbeeld meer aandacht 
komt voor het effect van golfwerking en de invloed 
van sedimentfracties. Het onderzoek zal ook de 
relaties tussen abiotische processen en condities en 
de ontwikkeling van natuurlijke habitats verder 
uitdiepen. Op die manier ontstaat een beter begrip 
van de interacties met de ecologie. Dit laatste zal 
ook vooral gestalte moeten krijgen in samenwerking 
met het thema Ecologie.

Het huidige gedragsmodel waarop alle voor-
spellingen met betrekking tot de morfologische 
effecten van zeespiegelstijging in de Waddenzee zijn 
gebaseerd, is inmiddels meer dan twintig jaar oud en 
is sterk voor verbetering vatbaar. De kennis van het 
systeem – alhoewel nog steeds ontoereikend in een 
aantal opzichten – is inmiddels sterk verbeterd. Ook 
de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
informatietechnologie bieden nieuwe perspectieven.
De kennis uit dit nieuwe onderzoek moet zijn 
weerslag vinden in de ontwikkeling van nieuwe 
modellen (conceptuele/gedragsmodellen in 
combinatie met numerieke modellen, ofwel: hybride 
modellering). Deze modellen fungeren daarmee 
als een integrator van kennis en kunnen worden 
gebruikt voor scenariostudies voor het voorspellen 
van de toekomstige morfologische ontwikkeling 
van het gebied onder invloed van veranderingen 
in klimaat en zeespiegel. De resultaten van deze 
modellen moeten vervolgens een belangrijke bron 
van informatie en inspiratie zijn voor beleidsmakers, 
zodat zij de nieuw ontwikkelde kennis actief 
kunnen toepassen. 

Samenhang met andere onderzoekthema’s

  Vraag 1, 2 en 3: Thema Klimaatverandering en 
invloed op ecologie (ontwikkeling habitats) 

  Vraag 2: Thema Ontstaansgeschiedenis 
Westelijke Waddenzee

  Vraag 1, 3 en 4: Duurzaam economisch 
Waddengebied en juridisch kader.

Voorbeeld 1 van de samenhang tussen  
de thema's 

Baggerend van Holwerd naar Ameland
Integratie van klimaatadaptatie, duurzame bereikbaarheid, 
leefbaar waddengebied en natuurherstel

Een lange geschiedenis van inpolderingen en 
bedijkingen, inclusief de aanleg van de Afsluitdijk 
en de afsluiting van de voormalige Lauwerszee, 
hebben de dynamiek van het getij in de Waddenzee 
ingrijpend veranderd. Eén van de gevolgen is dat 
vaargeulen, zoals die tussen Holwerd en Ameland, 
steeds sneller dichtslibben. Ieder jaar worden er dan 
ook miljoenen uitgegeven voor het uitbaggeren 
van havens en vaargeulen, met alle gevolgen voor 
de ecologie van dien. Wanneer in de toekomst de 
zeespiegel van de Waddenzee de wereldwijde trend 
omhoog gaat volgen, zou dit probleem wel eens 
kunnen versterken, doordat platen gaan eroderen 
en geulen worden opgevuld. Althans dat is een van 
de mogelijkheden. De praktijk is namelijk dat de 
huidige systeemkennis onvoldoende is om hier goed 
onderbouwde uitspraken over te kunnen doen. Het 
is dus de vraag of deze strategie van het al baggerend 
bereikbaar houden van de eilanden en de havens 
duurzaam vol is te houden? Is het wellicht mogelijk 
om nog beter dan nu de dynamische, natuurlijke 
loop van geulen te volgen. Of kan het gebruik van 
minder diep stekende veerboten een deel van het 
baggerwerk onnodig maken?

Door minder te baggeren wordt het ecosysteem van 
de Waddenzee minder verstoord. Tegelijk heeft het 
gebruik van minder of andere veerboten potentieel 
ook grote consequenties voor de bereikbaarheid 
van havens en de leefbaarheid en het toerisme op 
de eilanden. Klimaatadaptatie, natuurherstel en 
duurzamer beheer gaan hier dan ook hand in hand 
met vragen rond cultuurhistorie en economie.



15

Korte-termijn effecten van 
klimaatverandering op het 
ecologisch functioneren 
van Werelderfgoed 
Waddenzee



16

Introductie
Er zijn verschillende internationale verdragen 
die de natuurwaarden van het waddengebied 
moeten beschermen, waaronder UNESCO 
Werelderfgoed, RAMSAR, OSPAR, Natura 
2000 en de Kaderrichtlijn Water. Deze verdragen 
gaan niet alleen over de bescherming van soorten 
en leefgebieden, maar ook over de ecologische 
functies die het waddengebied op internationale 
schaal vervult. De Waddenzee is bijvoorbeeld een 
‘kinderkamer’ voor vissen en een ‘tankstation’ 
voor trekvogels. Er rust, kortom een internationale 
verplichting op de waddenlanden om dit gebied te 
beschermen. 

Tegelijk neemt ook de vraag naar zogeheten 
ecosysteemdiensten uit de Waddenzee, zoals 
voedselvoorziening, toe en brengen steeds meer 
mensen de zomervakanties door in eigen land. 
De Waddeneilanden en ook de Waddenzee zelf 
zijn daarbij onverminderd populair. Dit leidt tot 
uiteenlopende veranderingen in het landschap, 
zoals door de aanleg van mosselzaadvanginstallaties, 
kunstmatige lagunes en vakantiehuizen, maar 
ook door een ander gebruik van land en water, 
zoals bodemdaling als gevolg van de winning van 
gas en zout. Uit dit veranderende gebruik volgen 
specifieke kennisvragen, zoals: wat zijn de directe 
consequenties van deze ingrepen voor bescherming 
en ontwikkeling van de natuurwaarden van het 
waddengebied?

De druk wordt verder opgevoerd door de invloed 
van het veranderende klimaat. De frequentie 
en timing van weersextremen zoals ijswinters, 
hittegolven, stormvloeden en stortbuien hebben 
invloed op de natuurwaarden en menselijk 
medegebruik. Leefgebieden van soorten, waaronder 
die van schelpdieren, vissen en trekvogels, zullen 
veranderen. Hierdoor schuiven mobiele soorten 
noordwaarts op, of naar dieper water. Aan 
wadplaten gebonden levensvormen ondervinden 
extra stressfactoren. De seizoendynamiek verandert 
en daarmee koppelingen tussen de soorten, zoals 

die tussen predatoren en hun prooi. Individuen 
van verschillende soorten vissen en vogels worden 
kleiner. Ook hieruit volgen specifieke kennisvragen: 
Wat zijn de effecten van de verschillende aspecten 
van klimaatverandering op de interacties in het 
voedselweb, waaronder de draagkracht voor lokale 
dichtheden van vissen en vogels?

Aansluiting bij relevante 
onderzoekagenda’s

Trilaterale Onderzoekagenda:
  Thema 1: Klimaat, water, sediment en 

ondergrond;
  Thema 2: Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke 

processen.

Nationaal:
Agenda 2050:
 Thema 1: Natuur van wereldklasse;
 Thema 4: Klimaatverandering; 
 Nationale Wetenschapsagenda (NWA);
  Programmatische Aanpak Grote Wateren 

(PAGW) - de Waddenzee & de Eems-Dollard.

Regionaal:
Investeringskader Waddengebied:
 Thema 1: Waddenzee; 
 Thema 4: Vitale kust & Afsluitdijk; 
 Thema 5: Eems-Dollard in balans; 
Programma naar een Rijke Waddenzee:
  Pijler 1. Natuurverbetering naar een veerkrachtig 

ecosysteem.

Belangrijke onderzoekvragen

1. Soorten, leefgebieden & interacties 
Welke effecten heeft klimaatverandering 
de komende decennia op de soorten (b.v. 
samenstelling, demografie en gedrag) en 
hun leefgebieden (kwantiteit & kwaliteit)? 
Welke verschuivingen in interacties 

3.2  KLIMAAT EN ECOLOGIE 

Wat zijn de effecten van klimaatverandering op het ecologisch 
functioneren van het Werelderfgoed Waddenzee?
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tussen de soorten (b.v. ook als gevolg van 
veranderingen in de seizoendynamiek en het 
kleiner worden van individuen) en tussen 
soorten en hun leefgebieden (b.v. de rol van 
biobouwers en biobrekers op sedimentatie) 
mogen we verwachten?

2. Ecosysteem functioneren 
Welke effecten heeft klimaatverandering 
gedurende de komende decennia op de 
ecologische functies van de Waddenzee, 
zoals primaire productie, kinderkamer voor 
jonge vissen en tankstation voor trekvogels? 
Hoe hangen verschuivingen in soorten, 
leefgebieden en ecologisch functioneren 
samen? Moet er gekozen worden voor 
het één (soortbehoud) en/of het ander 
(natuurlijke dynamiek)?

3. Natuurwaarde én gebruiksruimte 
In hoeverre is het in het licht van die 
klimaatverandering mogelijk soorten, 
leefgebieden en/of ecologische functies te 
behouden en te ontwikkelen, terwijl ook 
de toenemende vraag naar maatschappelijke 
gebruiksruimte wordt beantwoord? Wat 
vraagt dat van beheer en beleid in de 
Waddenzee, in Nederland, trilateraal en 
internationaal? Is het mogelijk en effectief 
om de Waddenzee meer weerbaar te maken 
tegen klimaatverandering door andere 
drukfactoren te reduceren?

4. Lokale maatregelen 
Hoe kunnen lokale maatregelen bijdragen 
aan het behouden en versterken van soorten, 
leefgebieden en/of ecologische functies, in 
tijden van grootschalige veranderingen? 
In hoeverre versterken of verzwakken 
die maatregelen elkaar zowel lokaal (b.v. 
kwelderaanleg versus behoud van wadplaten) 
als op grotere ruimtelijke schaal (b.v. aanleg 
broedeiland waardoor vogels verplaatst 
worden, maar de populatie niet veranderd)?

5. Natuur als hulp 
Wat is de mogelijke rol van zogeheten Nature 
Based Solutions in het beheer? Welke NBS-
beheermaatregelen passen wel en welke niet 
als mogelijke oplossing voor het (economisch 
efficiënt) weerbaar maken van de Waddenzee 
tegen klimaatverandering?

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

Wetenschappelijke basis – Op basis van 
(Waddenzee)specifieke klimaatscenario’s worden de 
verwachte veranderingen in soorten, leefgebieden 
en ecologisch functioneren beschreven voor de 
trilaterale Waddenzee, net als voor de gebieden 
elders op de wereld die hier (via bijvoorbeeld 
zeestromen, trekvogels of vissen) direct mee 
in verbinding staan. Hierbij wordt met name 
gekeken naar nabijgelegen waddengebieden 
waarvan de huidige klimaatomstandigheden 
vergelijkbaar zijn met die zich binnen enkele 
decennia in de trilaterale Waddenzee zullen 
ontwikkelen. Hierbij wordt expliciet gekeken naar 
de samenhang op verschillende tijdschalen (getij, 
seizoen, levenscyclus) en ruimteschalen (wadplaat, 
komberging, leefgebied).

Vergelijking waddengebieden – Het doel is 
om, op basis van wetenschappelijke kennis over 
soorten, leefgebieden en ecologisch functioneren in 
waddengebieden, te komen tot concrete handvaten 
voor het ontwikkelen (of beperken van) regionale 
en lokale beheermaatregelen, die onderdeel vormen 
van een internationale aanpak. Een internationale 
conferentie van ‘waddenlanden’ (waaronder mariene 
werelderfgoed gebieden) over de hele wereld 
vergelijkt scenario’s, problemen, oplossingen en 
dillema’s van de verschillende getijdegebieden. 
Deze voorstellen worden vervolgens getoetst 
met behulp van veldexperimenten (lokale schaal) 
en modellering (extrapolatie naar regionale en 
internationale schaal). 
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Monitoring - In samenwerking met de 
Basismonitoring Wadden en het Trilateral Monitoring 
and Assessment Program wordt tenslotte een 
trilateraal platform ontwikkeld. Daarin wordt 
bestaande en nieuwe informatie over klimaat, 
soorten, leefgebieden, ecologische functies en 
menselijke activiteiten als interactieve kaarten 
beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen de 
ontwikkelingen worden gevolgd en de effectiviteit 
van eventuele maatregelen worden geëvalueerd. De 
evaluatiesystematiek is hierbij essentieel voor een 
goed functionerend monitoringsprogramma.

Samenhang met andere onderzoekthema’s

Er is een duidelijke samenhang met het thema 
‘Klimaat en de wadden’. Nog voor er effecten 
van zeespiegelstijging zichtbaar worden, zal 
het veranderende klimaat al directe effecten 
hebben via warmer en vooral extremer weer. Die 
effecten van weer en klimaat op de natuur zullen 
mogelijk ook gevolgen hebben voor internationale 
beschermingsverplichtingen en dus gewogen 
moeten worden binnen het thema ‘Recht voor 
de Wadden’. De gevolgen van het veranderende 
klimaat voor de Waddennatuur zullen ook hun 
weerslag hebben op de identiteit van de bewoners, 
terwijl de combinatie van natuurbehoud en 
menselijk medegebruik (zoals toerisme) in een 
veranderende wereld gekoppeld is aan het thema 
‘Sociaaleconomische ontwikkeling’.

Voorbeeld 2 van de samenhang tussen  
de thema's 

Herstel van gradiënten langs een 
vismigratierivier
Integratie van ecologie, klimaatadaptatie en economie

De historische strijd tegen het water kent winnaars 
en verliezers. Ontegenzeggelijke winnaar is de 
veiligheid van de bewoners van de lage landen. Op 
verschillende plaatsen heeft de ecologie verloren. 
Zo hebben de Afsluitdijk en ook veel andere 
waterkeringen de natuurlijke gradiënt tussen zout en 
zoet en tussen eb en vloed afgesneden. 
In de Afsluitdijk worden nu de voorbereidingen 
getroffen voor herstel van op zijn minst een 
klein deel van die gradiënt. Door middel van de 
zogeheten vismigratierivier kunnen trekvissen in de 
toekomst weer door een permanente opening in de 
Afsluitdijk van de Waddenzee naar het IJsselmeer 
trekken en terug. 

De toekomst zal moeten uitwijzen hoe groot de 
effecten van deze maatregel zijn. Stoten trekvissen 
die nu weer het IJsselmeer op kunnen hun neus bij 
de volgende deur, of kunnen de populaties weer zó 
ver versterken dat ook de visserij daar een graantje 
van mee kan pikken?
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De ontstaansgeschiedenis 
van de westelijke 
Waddenzee
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Introductie
Versnelde klimaatverandering en zeespiegelstijging: 
het lijken nieuwe risico’s. Toch zou inzicht in 
het aanpassingsvermogen en de weerbaarheid 
van onze voorouders wel eens belangrijke lessen 
kunnen leren voor de toekomst. Als de combinatie 
van klimaatverandering en gebruiksfuncties in 
het verleden in het Waddengebied van invloed is 
geweest, dan was dit in de Late Middeleeuwen, 
in een gebied dat ruwweg samenvalt met de 
huidige westelijke Waddenzee tussen Texel en 
Harlingen. Ook elders in het waddengebied hebben 
waarschijnlijk vergelijkbare ontwikkelingen 
gespeeld, in het bijzonder in Sleeswijk-Holstein, 
in het Noordfriese waddengebied met de Halligen 
en omgeving. Het Nederlandse narratief wil dat 
het bovenal de Nederlanders zelf waren die hun 
eigen land aan de zee hebben ontworsteld. Toch 
komen er steeds meer aanwijzingen dat aan deze 
waterstaatkundige triomf een periode van – mede 
door de mens geïnduceerd – aanzienlijk landverlies 
voorafging door veenafgraving en ontwatering. 
Dit landverlies werd nog eens versterkt doordat het 
samenviel met een tijdvak van hogere temperaturen, 
meer neerslag en een vergrote stormfrequentie.

Aansluiting bij relevante 
onderzoekagenda’s

Trilaterale Onderzoekagenda: 
  Thema 1: Klimaat, water, sedimenten en 

ondergrond; 
  Thema 3: Cultureel erfgoed, identiteit en 

historische inbedding.

Nationaal:
Agenda 2050: 
 Thema 2: Landschap en cultureel erfgoed.

Regionaal: 
Investeringskader Wadden: 
 Thema 1: Waddenzee; 
 Thema 4: Vitale kust en Afsluitdijk. 

Programma naar een Rijke Waddenzee: 
  Pijler 1: Natuurverbetering naar een veerkrachtig 

ecosysteem.

De onderzoekvragen

1. Een reconstructie van de geologische en 
klimatologische geschiedenis 
Hoe ziet de sediment- en zoetwaterbalans 
eruit bij hogere temperaturen, een stijgende 
zeespiegel, extremere stormvloeden en een 
sterkere golfslag? Welke, nu beschikbare data 
kunnen worden gekoppeld aan ontwikkelingen 
in het verleden, om zo een indicatie te geven 
van wat ons te wachten kan staan?

2. Kolonisatie van de veengebieden achter 
de Noordzeekusten  
De grootschalige kolonisatie van de aan 
de kwelders grenzende veengebieden lijkt 
begonnen tussen Texel/Wieringen en het 
Friese vasteland. Van daar is het waarschijnlijk 
naar het Groene Hart, Westergo, overig 
Friesland, Groningen en verder oostwaarts 
(Hollerland bij Bremen, Elbmarschen, 
Weichseldelta) verbreid. Zo’n onderzoek 
kan de thans zo goed als ontbrekende 
kennis verschaffen over de occupatie van de 
eilanden, kwelders en veengebieden door de 
mens in combinatie met de ecologische en 
sociaalgeografische gevolgen.

3. Venen in de Karolingische en Ottoonse 
tijd? 
Wat is het waarheidsgehalte van – deels 
apocrief geachte – historische bronnen en 
kronieken ten aanzien van de aanwezigheid 
van uitgebreide venen in de Karolingische en 
Ottoonse tijd (ca. 750- ca.1050)?

3.3  LESSEN UIT HET VERLEDEN
 

Wat leert de ontstaansgeschiedenis van de westelijke Waddenzee 
voor de toekomst van het hele waddengebied?
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4. Naamkunde van het waddengebied 
Toponymie of naamkunde, met name van 
de geulen en wadplaten in de Waddenzee, 
kan naast bodemkundig, geologisch, 
archeologisch en historisch onderzoek inzicht 
verschaffen in eerdere functies en kwaliteiten 
van die plekken.

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

Voor dit multidisciplinaire project is kennis van 
geologen, bodemkundigen, geomorfologen, 
archeologen, historisch geografen, historici 
en taalkundigen nodig. Met de volgende 
instituten zal samenwerking worden gezocht: het 
Landschapscentrum RU Groningen (historische 
geografie, archeologie), de Universiteit Utrecht 
(fysische geografie en geschiedenis), de VU 
(waterstaatsgeschiedenis), TNO- Deltares 
(geologie), RCE Amersfoort (archeologie, 
maritieme archeologie) en het Meertens instituut 
(naamkunde, toponymie).

Samenhang met andere onderzoekthema's

Er bestaat een grote samenhang en gedeeltelijke 
overlap met het project Hydrodynamische en 
morfologische condities en gebruiksfuncties in het 
Waddengebied. Daarnaast is er enige overlap met 
het project Kust en identiteit. Het project heeft 
bovendien een zeer duidelijke internationale 
component en past als zodanig goed in de Trilaterale 
Onderzoekagenda.

Voorbeeld 3 van de samenhang tussen  
de thema's 

Zoute kansen
Integratie van klimaatadaptatie, leefbaarheid, geschiedenis 
en identiteit

Generaties lang hebben bewoners van de 
waddenkust gestreden tegen het zoute water. Door 
de dreigende stijging van de zeespiegel en door 
de nu al concrete toename van extreme droogtes 
in de zomer gaat die strijd een nieuwe fase in. Bij 
afnemende ‘tegendruk’ van zoetwater aan landzijde, 
rukt het zout uit de zee langzaam maar zeker 
landinwaarts op. Nu is die verzilting nog tegen te 
houden door het land te ‘spoelen’ met zoetwater, 
maar die strategie wordt steeds minder houdbaar bij 
gebrek aan zomerse neerslag.

De landbouw in de kustzones van de Waddenzee 
staat dus voor een uitdagende opgave: is, na een 
eeuwenlange strijd tegen het zout, zilte landbouw 
misschien een economische terp waar vaste 
bestaansgrond kan worden gevonden?

Zilte landbouw vraagt meer dan een aanpassing 
van de waterhuishouding en de keuze van gewassen 
en plantenrassen. Het vraagt ook om een omslag 
in het denken van de bewoners van de kuststrook; 
een breuk met een lange historie en met staande 
agrarische praktijk. Ook financiële aspecten spelen 
een rol, zoals het ontwikkelen van een afzetmarkt 
en een marketingbeleid voor de zilte producten.



22

Kust en identiteit
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Introductie
De Waddenzee en -eilanden zijn een product van 
eb en vloed, van zoet en zout, maar ook van mens 
en natuur. Bescherming en duurzame ontwikkeling 
van de bijzondere kwaliteiten van de Waddenzee is 
ook alleen mogelijk wanneer mensen zich bewust 
zijn van het samenspel tussen de cultuurhistorische 
en de ecologische betekenis van het gebied. Voor 
een duurzame toekomst draagt onderzoek naar de 
‘Waddenidentiteit’ bij aan een betere aansluiting van 
de twee hoofddoelstellingen van het Waddenfonds, 
te weten versterking van ecologie en van economie. 
Erkenning van die Waddenidentiteit kan ook een 
inhoudelijke basis verschaffen aan de ontwikkeling 
van het gebied als een duurzame maritieme regio.

Een samenhangend verhaal over de identiteit 
van de wadden begint met onderzoek naar de 
bewogen sociale, economische en culturele 
geschiedenis van het gebied. Een succesvolle 
confrontatie met de uitdagingen van globalisering 
en klimaatverandering in het waddengebied begint 
ook met trots op het ecologisch zeer gevarieerde 
woonmilieu. Die trots lijkt nu vaak te ontbreken. 
Het gebied is nauwelijks een cultuurhistorische 
eenheid, vooral omdat het zowel geografisch – 
langgerekt met een grillige, onderbroken kustlijn – 
als ook politiek-administratief sterk is versnipperd. 

Wat is het verhaal van het (trilaterale) 
Waddengebied vanuit het perspectief van de 
bewoner? De focus van het cultuurhistorisch 
onderzoek is vrijwel nooit op het Waddengebied 
als geheel gericht, maar op onderdelen ervan: 
landen, provincies, regio’s en gemeenten. Waar 
het ecologisch onderzoek wordt behartigd door 
instituten als NIOZ, Deltares of IMARES, zijn 
er geen onderzoeksinstituten of -bureaus die zich 
bezighouden met cultureel ‘Waddenonderzoek’. 
Toch zou bijvoorbeeld de vraag naar authentieke 
streekproducten uit een gezonde woonomgeving 
wel nieuwe kansen kunnen bieden voor toekomstige 
economische en sociale ontwikkelingen.

Aansluiting bij relevante onderzoekagenda’s

Trilaterale Onderzoekagenda: 
  Thema 3: Cultureel erfgoed, identiteit en 

historische inbedding.

Nationaal: 
Agenda 2050: 
 Thema 2: Landschap en cultureel erfgoed; 
 Thema 6: Een leefbaar Waddengebied.

Regionaal: 
Investeringskader Waddengebied: 
  Thema 3: Versterken en vermarkten 

Werelderfgoed; 
 Thema 6: Eilanden op eigen kracht. 
Programma naar een Rijke Waddenzee: 
  Pijler 2: Transities naar een duurzaam 

(economisch) medegebruik.

De onderzoekvragen

1. Waddenidentiteit 
Is er al sprake van een Waddenidentiteit of 
hoe kan deze worden ontwikkeld? In dit 
verhaal spelen regionale tradities en sporten 
een belangrijke rol.

2. De Wadden in een globaliserende wereld 
Hoe verhouden de bewoners van het 
waddengebied zich tot de globalisering? 
Sinds de jaren vijftig speelt de economie op 
wereldschaal, maar zijn er ook tendensen 
naar meer lokale, streekeigen productie en 
zelfvoorzienendheid op een aantal terreinen.

3. Zoet en zout 
De menselijke activiteiten in het Wadden-
gebied draaien voor een belangrijk deel om 
zoetwater en zoutwater. Hoe was die relatie in 
het verleden, hoe is dat nu, en hoe is dat straks, 
wanneer het klimaat de verhoudingen tussen 
zoet en zout wellicht verandert?

3.4  KUST EN IDENTITEIT
 

Hoe kan het perspectief van de bewoners van de waddenregio 
worden betrokken in de onderzoeksvragen?
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4. Wadden (on)afhankelijk 
Al waren de reders voor zee- en walvisvaart 
vooral op het vasteland gevestigd, de 
Waddeneilanden kenden tot voor kort  
een hoge mate van zelfvoorzienendheid. 
Die is via voedsel, drinkwater en energie 
veranderd in een zeer sterke afhankelijkheid 
van de vaste wal. In plaats van die natuur-
lijke hulpbronnen lijkt nu de natuur zélf  
een limiterende factor geworden. Wat 
betekenen relatieve overbevolking en 
toerisme voor vraagstukken als duur zaam-
heid, klimaatverandering en zelfstandigheid 
van de eilanden. (sluit aan bij themalijn  
2 en 4).

5. Klei vs zand, vast vs eiland 
Vanouds worden grote delen van 
het – trilaterale! – Waddengebied 
cultuurhistorisch vereenzelvigd met de 
Friese identiteit. Tegenwoordig wordt die 
identiteit in Nederland vaak verengd tot 
slechts de Friese taal, maar traditioneel is 
die identiteit veel breder. Zij is verbonden 
met zowel het buiten- als binnenwater als 
met een agrarisch-maritieme samenleving. 
Het rijke kleigebied langs de vastelandskust 
van de Wadden was traditioneel het 
thuis van een rijke, maritiem-agrarische 
samenleving. Het zand van de eilanden was 
bijna synoniem met arm. Sinds een eeuw is 
dat beeld gekanteld. De zandige eilanden 
floreren bij het toerisme, waar het kleiige 
vasteland krimpt, leegloopt en economisch 
stagneert. Hoe kan de cultuur van het 
Nederlandse vasteland aan de Waddenkust 
weer worden verbreed en aansluiting vinden 
bij het rijke verleden in landbouw zee- en 
binnenvaart? Hoe kunnen passende banen 
worden gecreëerd die op de eilanden op  
de natuur zijn gericht en op het vasteland  
op cultuur?

6. Krimp vs pimp 
In het Waddengebied spelen zich schijnbaar 
tegengestelde processen af. De eilanden doen 
het economisch voortreffelijk, het vasteland 
aanzienlijk minder, hoewel de krimp er de 
laatste jaren is omgebogen. Wel lijkt het erop 
dat de eilanden steeds meer het exclusieve 
domein worden van welgestelden. Terwijl, 
ondanks de positieve ontwikkelingen een 
deel van het vasteland nog steeds aan een 
negatief imago lijdt. Valt deze trend te 
beïnvloeden?

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

In dit multidisciplinaire project wordt een beroep 
gedaan op de kennis van (historisch) geografen, 
historici, archeologen, economen en andere, met 
name sociale, wetenschappers in Nederland, maar 
ook in de andere twee waddenlanden. Een deel van 
de vragen komt terug bij het deelveld economie. 
Een deel van het onderzoek is reeds in gang gezet, 
bijvoorbeeld naar de veronderstelde gentrificatie op 
de eilanden. Veel onderzoek is ook ‘opgeslagen’ in 
cultuurhistorische publicaties, die voor zover het 
de oudere onderzoeken betreft in eerste instantie 
toegankelijk worden gemaakt door middel van de 
Internationale Waddenbibliotheek. 

Eind 2016 is al een eerste trilateraal symposium 
georganiseerd, waarin het cultuurhistorische 
onderzoek in de drie Waddenlanden op een rij is 
gezet en contacten zijn gelegd met (inter)nationale 
onderzoekers en onderzoeksinstanties.

Daarnaast is in samenwerking met de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer als eerste 
aanzet en kader voor het cultuurhistorisch 
onderzoek een landschapsbiografie van het 
Waddengebied gepubliceerd. Op basis hiervan 
worden nu biografieën over Ameland en 
Schiermonnikoog ontwikkeld.
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Samenhang met andere onderzoekthema's

Er bestaat samenhang met het project Duurzaam 
economisch Waddengebied. Omdat de nadruk op de 
rol van de mens in het Waddengebied ligt, is er 
ook samenhang met het project Europese juridische 
kader. Daarnaast is er enige samenhang met 
zowel de hydrodynamische als ecologische condities en 
gebruiksfuncties.

Voorbeeld 4 van de samenhang tussen  
de thema's 

Kom naar de kust! 
Integratie van identiteit, historie, leefbaarheid en duurzame 
economische ontwikkeling

Waar de zandgronden op de eilanden van oudsher 
arm waren, in alle denkbare betekenissen van het 
woord, en de klei rijk, is dat beeld economisch 
gezien grotendeels gekanteld. De eilanden zijn rijk 
geworden door toerisme, terwijl de kleigronden 
langs de kust leegliepen en relatief verarmen. Aan 
beide kanten worden daarvan de nadelen gevoeld. 
De druk van massatoerisme op de eilanden is vaak 
net zo pregnant als de leegte in de dorpen van 
Noord-Friesland en Groningen.

Kan nieuw toerisme in de kuststrook wellicht de druk 
van de eilanden wegnemen? De potentie is er in ieder 
geval. Binnen een straal van een halve dag autorijden 
wonen tenminste 25 miljoen mensen die met enige 
regelmaat op vakantie willen. De uitdaging voor dit 
nieuw te ontwikkelen toerisme is evenwicht met de 
natuurwaarden en de leefbaarheid van het gebied. Het 
beeld van de vaarwegen in Giethoorn, waar bootjes in 
files langs de erven van de lokale bewoners trekken, 
zal geen enthousiasme oproepen bij de overgebleven 
bewoners van Noord-Friesland en Groningen. 
Tegelijk kan dat nieuwe toerisme er wel voor zorgen 
dat de lokale buurtsuper bestaansrecht houdt en 
dorpelingen straks niet voor iedere boodschap in de 
auto naar de stad hoeven trekken.
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De rol van het recht bij het 
behoud en de versterking 
van de kernwaarden en 
een klimaatbestendig, 
duurzaam gebruik van het 
Waddengebied



27

Introductie
Het Waddengebied behoort tot de ecologisch, 
landschappelijk en cultuurhistorisch meest 
waardevolle gebieden van Europa. In het recht 
hebben deze waarden een grote erkenning 
gekregen. Zo heeft het Waddengebied een 
beschermde status als internationaal wetland 
(Ramsar Conventie), Werelderfgoed (VN 
Werelderfgoedverdrag), Bijzonder Gevoelig 
Zeegebied (PSSA; International Maritime 
Organisation), OSPAR beschermd zeegebied 
(Verdrag inzake de bescherming van het 
mariene milieu in het noordoostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan; OSPAR Conventie) 
en Europees Natura 2000-gebied (aanwijzing 
onder zowel de EU Vogelrichtlijn als EU 
Habitatrichtlijn). 

Omdat ook de Duitse en Deense Waddengebieden 
diverse statussen kennen, is de trilaterale 
Waddenregio een voorbeeld van een degelijk 
juridisch beschermd grensoverschrijdend gebied. 
Die belangrijke positie van het Waddengebied 
wordt nog verder onderstreept doordat het gebied 
van bijzonder belang is voor het beschermen 
van migrerende soorten (Verdrag van Bonn 
en daaronder tot stand gekomen bijzondere 
verdragen inzake zeehonden en trekvogels). 
Onderdelen van het Waddengebied zijn bovendien 
aangewezen als Belvedère gebieden ter uitvoering 
van het Europese Landschapsverdrag (Verdrag 
van Florence) en het Europees Verdrag inzake 
de bescherming van het archeologisch erfgoed 
(Verdrag van Malta). In aanvulling op dit alles 
moet in het Waddengebied ook worden voldaan 
aan internationale en Europese eisen aan de 
milieukwaliteit, waaronder de eisen van de EU 
Kaderrichtlijn Water en de Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie. Overigens heeft de Waddenzee recent 
ook een beschermd label verloren: de Nederlandse 
Waddenzee had lang de status van UNESCO 

Man & Biosphere, maar deze (niet juridische) status 
is onlangs door het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit ingetrokken.

De eisen die uit deze verdragen en richtlijnen 
voor het Waddengebied voortvloeien, krijgen 
een uitwerking in een complex van Nederlandse 
regelgeving en beleidsdocumenten. In de komende 
decennia is het de kunst alle doelstellingen die 
uit deze regels volgen in onderlinge samenhang 
te realiseren, terwijl de wensen van mensen 
en omstandigheden van klimaat en omgeving 
veranderen. In deze omstandigheden ligt het 
fundament voor dit thema: dit thema beoogt 
helderheid te krijgen over de rol van het 
internationale, Europese en nationale recht bij het 
streven om - in een tijdsperiode van toenemende 
fysieke, ecologische en maatschappelijke verandering 
- de kernwaarden van het Waddengebied in 
onderlinge samenhang te behouden en te versterken 
en duurzaam gebruik mogelijk te blijven maken.

Aansluiting bij relevante 
onderzoekagenda’s 

Trilaterale Onderzoekagenda: 
  Thema 2: Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke 

processen; 
  Thema 4: Economie, samenleving en duurzame 

ontwikkeling.

Nationaal: 
Agenda 2050: 
  Thema 1: Natuur van Wereldklasse; 
  Thema 2: Landschap en cultureel erfgoed; 
 Thema 4: Klimaatverandering;
  Thema 5: Energietransitie 
  Thema 7: Duurzame Waddeneconomie
 Diverse overige thema’s 

3.5  RECHT VOOR DE WADDEN
 

Wat zegt het recht over behoud en de versterking van 
de kernwaarden en een duurzaam gebruik van het 
Waddengebied? En hoe moet in die juridische kaders 
worden omgegaan met klimaatverandering?
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Regionaal: 
 Investeringskader Waddengebied: 
 Betrokken bij alle thema’s. 
Programma naar een Rijke Waddenzee: 
  Pijler 1: Natuurverbetering naar een veerkrachtig 

ecosysteem; 
  Pijler 2: Transities naar een duurzaam 

(economisch) medegebruik.
  

Belangrijke onderzoekvragen

1. Veranderend wad in juridische kaders 
Onder andere door de klimaatverandering 
zal de morfologie en ecologie van het 
Waddengebied veranderen. Hoe verhouden 
deze veranderingen zich tot de toepasselijke 
juridische kaders?  
Bijvoorbeeld: Welke beheerinspanningen van 
de mens zijn vereist om in het licht van de 
veranderingen in het Waddengebied invulling 
te geven aan de actieve beschermings verplich-
tingen uit verdragen en EU-richtlijnen?

2. Ecosysteembenadering in beheer 
Is ecosysteemgericht natuurbeheer 
met ruimte voor veranderingen in de 
biodiversiteit verenigbaar met de toepasselijke 
verdragen en EU-richtlijnen?  
Hoe moet worden omgegaan met nieuwe 
natuurwaarden?

3. Potentiële natuurwaarden 
Kan een sterkere focus op de ontwikkeling 
van ‘potentiele natuurwaarden’ ervoor 
zorgen dat natuurdoelstellingen 
eerder worden gehaald en dat voor het 
Waddengebied invulling wordt gegeven aan 
de internationale, Europese en nationale 
ambities ten aanzien van natuurherstel? 
Of zitten wet- en regelgeving dergelijke 
ontwikkelopgaven juist in de weg? Leidt 
het invullen van ambities voor natuurherstel 
tot méér of juist mínder spanningen met 
sociaaleconomische belangen?

4. Wadden in een keten 
Welke inspanningen zijn buiten het Wadden-
gebied nodig om de juridische verplichtingen 
en ambities voor het Waddengebied waar 
te kunnen maken, bijvoorbeeld stikstof-
vermindering vanuit de lucht en rivieren 
of inzet voor internationale ‘flyways’ van 
trekvogels en ‘swimways’ voor vissen?

5. Economisch medegebruik, 
‘koppelkansen’ en de Omgevingswet  
Wat betekenen de veranderingen in het 
Waddengebied voor de toekomst van het 
economisch medegebruik van het gebied, 
uitgaande van de internationaal- en 
Europeesrechtelijke kaders?  
Is het te verwachten dat bepaalde bestaande 
vormen van economisch medegebruik in de 
toekomst – gezien de veranderingen in het 
Waddengebied – niet meer passen binnen de 
juridische kaders? 
Welke kansen bestaan er om maatschappelijke 
opgaven als waterveiligheid en energietransitie 
en economisch medegebruik zoals visserij 
en toerisme explicieter te koppelen aan 
de opgaven inzake biodiversiteitsherstel, 
de ontwikkeling van een veerkrachtig 
ecosysteem en de bescherming van openheid, 
stilte en donkerte? Welke rol en concrete 
invulling kan bijvoorbeeld het concept 
‘Nature Based Solutions’ hierbij krijgen? 
Kan het nieuwe instrumentarium van de 
Omgevingswet de verplichtingen en ambities 
inzake biodiversiteitsherstel, de ontwikkeling 
van een veerkrachtig ecosysteem en de 
bescherming van openheid, stilte en donkerte, 
actief bevorderen?

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

Bovenstaande vragen laten ruimte voor 
zowel relatief grootschalige als kleinschalige 
onderzoeksprojecten. Vanwege de nauwe 



29

samenhang met de te verwachten veranderingen 
in het Waddengebied, geldt voor al deze 
onderzoeksprojecten dat een directe samenwerking 
met experts uit andere disciplines belangrijk is. 
Het juridisch onderdeel van de onderzoeken zal 
in belangrijke mate bestaan uit desk-research, 
gericht op bronnen van internationaal, Europees 
en nationaal recht, beleidsdocumenten of 
jurisprudentie. In algemene zin verdient het 
aanbeveling desk-research te combineren met 
empirisch onderzoek om een goede koppeling met 
het Waddengebied te waarborgen.

Samenhang met andere onderzoekthema's

De projecten inzake de korte en lange 
termijneffecten van klimaatverandering op de 
ecologie en morfologie van het Waddengebieden 
streven ernaar om deze veranderingen in het 
Waddengebied door gedegen onderzoek zo goed 
mogelijk in kaart te brengen. Dit juridische thema 
sluit hier direct bij aan door te onderzoeken hoe deze 
veranderingen zich verhouden tot de toepasselijke 
juridische kaders inzake de bescherming van de 
ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden van het Waddengebied. Omdat vanuit 
deze juridische kaders – rekening houdend met 
de veranderingen – ook wordt gekeken naar de 
toekomst van economisch medegebruik, bestaan er 
ook directe relaties met de andere thema’s.

Voorbeeld 5 van de samenhang tussen  
de thema's 

Ecosysteem onder druk
Integratie van klimaatadaptatie, natuurherstel en recht

Een stijgende temperatuur en zeespiegel zal leiden 
tot veranderingen in het waddengebied. Verwacht 
mag worden dat hierdoor ook leefgebieden van de 
aan wadplaten gebonden soorten negatief beïnvloed 
gaan worden. De Nederlandse overheid mag deze 
invloeden op biodiversiteit niet zonder meer als 
gegeven beschouwen. Het Natura 2000-regime 
en verdragen verplichten de overheid om actief 
maatregelen te treffen om bepaalde specifieke 
soorten te beschermen en te laten herstellen. Een 
belangrijk vraag is wat die maatregelen zouden 
moeten inhouden en hoe deze verplichting zich 
verhoudt tot het uitgangspunt om de Waddenzee 
zoveel mogelijk als ecosysteem vrij te laten 
functioneren. Ook roept het de vraag op wat deze 
ontwikkelingen betekenen voor de toelaatbaarheid 
van andere (menselijke) drukfactoren, zoals visserij 
en toerisme. Dit vraagt om integratie van kennis op 
uiteenlopende vakgebieden: klimaatverandering, 
ecologie, sociaaleconomische ontwikkelingen en het 
internationale, Europese en nationale recht.
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Duurzame sociaaleconomische 
ontwikkeling van het 
Waddengebied die past bij 
de mensen en het gebied
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Introductie
Sociaaleconomisch gezien is het Waddengebied 
zeer heterogeen. Het hoort niet alleen tot drie 
verschillende landen, er zijn er ook grote regionale 
verschillen tussen de eilanden en het vasteland. Het 
Waddengebied ligt binnen pendelafstand van een 
aantal stedelijke centra tussen natuurlijke kustlijnen, 
agro-industriële landschappen en grote havens langs 
uitgebaggerde scheepvaartroutes. Behalve in dit 
web van ruimtelijke factoren, bewegen de wadden 
zich ook in een web van toerisme, landbouw en de 
maritieme sector en van werkgelegenheid, onderwijs 
en bevolkingsontwikkeling. 

De rurale gebieden kampen met bevolkingskrimp 
en vergrijzing, met name door het selectief 
wegtrekken van jongeren, die naar de stedelijke 
centra verhuizen voor opleiding of studie. In de 
landbouw en de industrie verdwijnen veel banen 
voor met name middelhoog opgeleide werknemers, 
door de automatisering en robotisering. De laatste 
jaren geldt dit ook in de dienstensector. 

Welk beleid – tegen de achtergrond van de op-
warming van de aarde, relatieve zeespiegelstijging, 
economische en energie transities, en demografische 
veranderingen – kan deze economische en maat-
schappelijke veranderingen ombuigen in de richting 
van duurzame ontwikkeling en verbetering van de 
leefbaarheid en de brede welvaart?

Werk en inkomen zijn belangrijk, maar daar 
kan deels ook in worden voorzien in de verder 
van de kust afgelegen stedelijke centra Alkmaar, 
Leeuwarden en Groningen. Daarnaast is het aanbod 
van voorzieningen (winkels, gezondheidszorg, 
onderwijs, bereikbaarheid, veiligheid, etc.) van 
cruciaal belang voor de brede welvaart. Werk 
en inkomen in het wadengebied moeten daarom 
vooral komen van economische activiteiten die 
passen bij de bevolking en het gebied, dat wil 

zeggen: geen aantasting van de natuurwaarden 
van het werelderfgoed en daarmee het landschap 
aantrekkelijk houden voor bewoners en toeristen. 

Industriële en energie producerende activiteiten die 
in of aan de rand van de Waddenzee of in de havens 
plaatsvinden en een negatieve invloed kunnen 
hebben op het ecosysteem en de natuurwaarden, 
bieden daarom weinig mogelijkheden. Dat betekent 
dat de nadruk zal moeten liggen op andere vormen 
van werkgelegenheid in het kustgebied. Hierbij 
valt concreet te denken aan voedselvoorziening, 
toerisme en zakelijke en persoonlijke diensten, 
en wonen. Toerisme lijkt daarbij qua omvang 
van de mogelijke positieve impact vooral voor de 
vastelandskust de beste kansen te bieden.

Het doel van dit onderzoekthema is om in beeld 
te brengen wat de grote veranderingen zullen 
zijn in sociaaleconomische, demografische en 
klimatologische ontwikkelingen, en wat hiervan de 
effecten zijn op de leefbaarheid en brede welvaart 
van de bewoners en bezoekers, alsmede de invloed 
hiervan op de natuurwaarden van het UNESCO 
Werelderfgoed. Het onderzoeksthema moet inzicht 
geven in de mate waarin en de wijze waarop 
gebruiksfuncties in het gebied in de toekomst 
worden beïnvloed en welke kansen en bedreigingen 
voor het Waddengebied hieruit voortvloeien.

Aansluiting bij relevante 
onderzoekagenda’s

Trilaterale Onderzoekagenda: 
  Thema 2: Ecologie, biodiversiteit en ruimtelijke 

processen; 
  Thema 3: Cultureel erfgoed, identiteit en 

historische inbedding; 
  Thema 4: Economie, samenleving en duurzame 

ontwikkeling.

3.6  SOCIAALECONOMISCHE 
ONTWIKKELING 
Hoe kan in een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling 
van het Waddengebied rekening worden gehouden met de 
mensen die wonen en werken in het gebied?
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Nationaal: 
Agenda 2050: 
  Thema 2: Landschap en cultureel erfgoed; 
  Thema 4: Klimaatverandering; 
  Thema 5: Energietransitie; 
  Thema 7: Duurzame Waddeneconomie.

Regionaal: 
Investeringskader Waddengebied: 
  Alle thema’s met uitzondering van thema 1. 
Programma naar een Rijke Waddenzee: 
  Pijler 2: Transities naar een duurzaam 

(economisch) medegebruik.

Belangrijke onderzoekvragen:

1. Waddenbanen 
Welk specifieke economische activiteiten 
(inclusief toeleveringsketens, bedrijfsmodellen 
en overheids- en sociale structuren en 
instellingen) kunnen gerichte ‘Waddenbanen’ 
creëren die aansluiten bij de kennis en 
ervaring van de mensen?  
Hierbij kan gedacht worden aan sectoren 
die direct met de locatie en het ecosysteem 
van de wadden samenhangen – zoals 
toerisme, landbouw, visserij, energie 
of havenactiviteiten – maar ook niet-
plaatsgebonden economische activiteiten die 
geringe impact hebben op het ecosysteem en 
minder gevoelig zijn voor banenverlies door 
automatisering en robotisering

2. Toerisme naar de vaste wal van de 
Waddenzee 
Toerisme kan met name rond de 
vastelandskust nog groeien. Daar moet 
dan ook de prioriteit liggen. Aanvullend 
onderzoek over de carrying capacity van 
de eilanden moet leren waar de grenzen 
en signalen liggen van overtoerisme, 
in combinatie met het streven naar 
de ontwikkeling van toerisme aan de 
Nederlandse kust. De wensen en het gedrag 

van de potentiële bezoekers moeten in 
kaart worden gebracht in relatie tot het 
toeristische product, de bereikbaarheid en de 
voorzieningen.

3. Investeren in het Werelderfgoed 
Het ontwikkelen van modellen voor 
het evalueren van investeringen in 
natuurbescherming, kustbescherming, en 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. 
Het gaat hierbij niet alleen om een 
financiële evaluatie, maar ook om het 
ethisch potentieel, welzijn en leefbaarheid 
voor de bevolking, en de impact op 
de natuurwaarden van het UNESCO- 
werelderfgoed Waddenzee.

4. Hulp van de overheid 
Welk soort overheidsstructuren en 
-instellingen zijn er nodig voor het 
stimuleren en faciliteren van initiatieven 
vanuit de markt, om het economisch 
potentieel aan te boren en het beschikbare 
menselijke, natuurlijke en sociale kapitaal 
duurzaam te benutten?

5. Cyberwadden 
Welke kansen biedt digitalisering? 
Als mensen vanwege goede digitale 
voorzieningen niet meer dicht bij hun werk 
hoeven te wonen, welke mogelijkheden biedt 
dit dan voor meer economische ontwikkeling 
in het Waddengebied?

6. Energietransitie 
In trilateraal verband hebben Nederland, 
Duitsland en Denemarken afgesproken 
te zullen streven naar een CO2 neutrale 
Waddenzeeregio in 2030. De energietransitie 
die nodig zal zijn om deze doelstelling 
te realiseren in een kwetsbaar gebied als 
de Wadden, vormt een grote uitdaging. 
Tegelijkertijd zijn de eilanden vanwege 
hun afgelegen ligging en zelfvoorzienende 
instelling de ideale locaties om te 
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demonstreren hoe de energietransitie in 
de praktijk kan werken. Er zijn een groot 
aantal vragen die ten grondslag liggen de 
beoogde energietransitie. Hoe verhoudt de 
ambitie om zelfvoorzienend te zijn zich tot 
de natuurwaarden en de doelen voor een 
open landschap? Wat is de rol van lokale 
energie coöperaties, bewoners en bedrijven 
in de energietransitie, en hoe kan de lokale 
en betrokkenheid en het draagvlak voor 
dit proces worden vergroot? Hoe kunnen 
windparken boven en ten westen van de 
Waddeneilanden worden aangelegd, zonder 
dat dit ten koste gaat van de beleving van de 
eilanden, of van de natuur door aanleg van 
kabels door de Waddenzee?

7. Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
De SDG’s (Sustainable Development Goals 
of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 
zeventien doelen om van de wereld een 
betere plek te maken in 2030. De SDG’s 
zijn afgesproken door de 193 lidstaten die 
zijn aangesloten bij de Verenigde Naties 
(VN), waaronder Nederland. Ook de 
Waddeneilanden onderschrijven deze doelen. 
De vraag is hoe de SDGs geoperationaliseerd 
kunnen worden op eilandschaal en hoe 
inzichten in de onderlinge verbanden tussen 
de zeventien SDGs de verduurzaming van de 
Waddenzeeregio te bevorderen. 

Mogelijke denkrichtingen voor uitwerking 
onderzoekvragen

Om deze vragen te kunnen beantwoorden 
is het noodzakelijk dat de Basismonitoring 
operationeel wordt. De Basismonitoring moet 
worden ontwikkeld tot een monitoringsysteem 
voor het gehele internationale Waddengebied, 
met indicatoren op een gedetailleerd 
ruimtelijk schaalniveau (gemeenten) over 
een langere periode. Deze gegevens vormen 
de basis voor gecombineerde analyses van de 

sociaaleconomische en demografische trends 
in tijd en ruimte. Voorbeelden van dergelijke 
analyses zijn werkgelegenheidsontwikkeling 
per sector en opleidingsniveau, technisch en 
sociaal innovatiepotentieel, menselijk kapitaal, 
ondernemingsdynamiek (inclusief zzp’ers), 
werkloosheid, opleidingsniveau, inkomen, 
vermogen, woningbezit, bevolkingsontwikkeling 
(geboorten, sterfgevallen, migratie, vergrijzing), 
welzijn, levenskwaliteit, levensverwachting, of 
gezondheidsbeleving.

Bovenstaande vragen laten ruimte voor zowel 
grootschalige als kleinschalige onderzoeksprojecten. 
Vanwege de nauwe samenhang met de te 
verwachten veranderingen in het Waddengebied, 
geldt voor al deze onderzoeksprojecten dat een 
directe samenwerking met experts uit andere 
disciplines belangrijk is.

Vanwege het streven naar duurzame 
kustontwikkeling wordt gezocht naar nieuwe 
economische kansen voor de inwoners? Welke 
radicaal nieuwe, creatieve concepten rond 
natuurbehoud, actief ouder worden, duurzaam 
toerisme, lokale landbouw- en visserijproducten, 
zoals zilte landbouw, kunnen inspelen op de 
klimaatverandering en zeespiegelstijging? 

Het uiteindelijke doel is om het Waddengebied 
te laten uitgroeien tot een ‘living lab’ voor 
sociaaleconomische transities en duurzame 
investeringen in het natuurlijk kapitaal. De wadden 
moeten een schoolvoorbeeld worden voor andere 
kustregio’s in en buiten Europa die geconfronteerd 
worden met klimaatverandering, milieudegradatie 
en economische veranderingen.

Samenhang met andere onderzoekthema's
De onderzoeksvragen van het thema Duurzame 
sociaaleconomische ontwikkeling van het Waddengebied 
die past bij de mensen en de omgeving heeft 
talrijke raakvlakken met de andere thema’s van 
de Waddenacademie. Wadden Banen creëren kan 



34

alleen in activiteiten die geen negatieve invloed 
hebben op de ecologische waarden van het 
UNESCO-Werelderfgoed. Klimaatverandering 
zal consequenties hebben voor de beschikbaarheid 
en geschiktheid van ruimte voor economische 
activiteiten en de levering van ecosysteemdiensten. 
Daarmee zijn er duidelijke raakvlakken met 
thema’s Klimaat en de Wadden en Klimaat en Ecologie. 
De juridische kaders en de rol van de overheid 
die nodig zijn voor het vormgeven van de Hulp 
van de Overheid sluiten weer goed aan bij de 
onderzoeksvragen binnen het thema Recht voor de 
Wadden. De raakvlakken met deze thema’s gelden 
in heel specifieke mate voor de onderzoeksvragen 
op het terrein van de Energietransitie en voor sector 
Toerisme en de daaraan gerelateerde Investeren 
in het Werelderfgoed. Toerisme en Investeren in 
Werelderfgoed hangen samen met het Thema Kust 
en Identiteit en meer indirect geldt dit ook voor 
thema Lessen uit het Verleden waar de verhalen die 
over de historie van het gebied uit voortkomen die 
interessant zijn voor bewoners en toeristen.

Voorbeeld 6 van de samenhang tussen  
de thema's 

Nieuwe kansen tussen dubbele dijken
Integratie van klimaatadaptatie, waterveiligheid, 
natuurherstel en leefbaarheid

Het Waddengebied beschermt Noord-Nederland, 
door een buffer te vormen tussen de Noordzee 
en de kust. Op termijn zal de zeespiegel ook in 
de Waddenzee gaan stijgen, terwijl tegelijkertijd 
het land achter de dijken verder inklinkt. Zou een 
concept van zogeheten wisselpolders deze vraag 
rond klimaatverandering en waterveiligheid kunnen 
combineren met natuurherstel en economische 
ontwikkeling?

In een wisselpolder wordt het getij weer toegelaten 
tussen twee dijken. Hierdoor wordt millimeter 
voor millimeter een nieuwe kwelder opgebouwd 
op voormalig – vaak dalend – cultuurland. De 
eerste jaren, of misschien wel decennia, zal 
deze wisselpolder een thuis kunnen bieden aan 
foeragerende vogels en zo de natuurwaarden 
versterken. Op een wat langere termijn wordt 
door het getij mogelijk weer nieuwe, vruchtbare 
grond gevormd die indien gewenst opnieuw door 
landbouw zou kunnen worden benut. 

Wisselpolders bieden kansen maar ook potentiële 
spanningen. De bewoners van de Waddenkust 
zijn immers al generaties gewend om het getij 
en het zoute water buiten te houden. De kansen 
voor natuur en landbouw kunnen dan ook alleen 
gegrepen worden wanneer de bewoners van het 
gebied vanaf het begin intensief bij deze projecten 
worden betrokken.




