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Voorwoord

Ed Nijpels

Voorwoord
2013 is een jubileumjaar voor de Waddenacademie.
Opgericht in 2008 als onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
viert de Waddenacademie dit jaar haar vijfde verjaardag.
In deze vijf jaar is veel bereikt, zijn vele activiteiten
ontplooid, en heeft de Waddenacademie zich weten
te ontwikkelen tot een onomstreden instantie.
Het nu voorliggende jaarverslag geeft u een overzicht van de in 2011 en 2012 ondernomen activiteiten. Het verslag besteedt onder meer aandacht
aan de symposia die de Waddenacademie twee keer
per jaar organiseert, met het 13 e International
Scientific Wadden Sea Symposium in november
2012 als absoluut hoogtepunt. Initiatieven als de Waddenacademie-scriptieprijs, de
Wadblik-lezingen en de samenwerking met Oerol zijn terugkerende en inmiddels
bekende activiteiten.
Uiteraard gaat het verslag in op de voortgang ‘in toto’ en op de afzonderlijke wetenschappelijke portefeuilles. Uit dit jaarverslag blijkt dat de Waddenacademie zichzelf
kritisch onder de loep neemt. Aan relevante partijen in het gebied is gevraagd wat zij
vinden van de Waddenacademie: “Hebben we er iets aan of is het weer een club erbij?”
Het antwoord op die vraag vindt u in dit jaarverslag terug. De nieuwe voorzitter van
de Waddenacademie Jouke van Dijk gaat in op dilemma’s en vragen van deskundigen
en betrokkenen uit de regio.
Dat brengt me bij het vertrek van Pavel Kabat als voorzitter in juli 2012. Ik wil Pavel
bedanken voor de wijze waarop hij de Waddenacademie in de eerste jaren van haar
bestaan op de kaart heeft weten te zetten. Het doet me ook deugd dat Pavel wel als
bestuurslid verbonden blijft. De Bestuurlijke Adviesraad heeft er alle vertrouwen in
dat de Waddenacademie met hetzelfde elan verder gaat in de komende jaren onder
de leiding van Jouke, die vanaf het begin betrokken is als bestuurslid.
Tot slot: de financiering uit het Waddenfonds, met cofinanciering van de provincie
Fryslân, is gegarandeerd tot 1 juli 2014. Met het uitbrengen van dit jaarverslag legt de
Waddenacademie publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop ze de middelen
die van overheidswege ter beschikking zijn gesteld in 2011 en 2012, heeft ingezet.
Ik hoop dat u na lezing met mij van oordeel bent dat de Waddenacademie effectief,
efficiënt en met hart voor het waddengebied werkt.
Ik wens u veel plezier bij het lezen.
Ed Nijpels,
Voorzitter bestuurlijke adviesraad Waddenacademie

Foto: Jan Huneman

Foto: Jan Huneman
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Kennis in dienst
van bewoners,
bezoekers en
gebruikers
Prof. dr.
Jouke
van Dijk

Jouke van Dijk volgt Pavel Kabat op als voorzitter van de Waddenacademie. Hij vroeg
tien deskundigen uit de regio om in dit
jaarverslag vanuit hun visie en achtergrond in
te gaan op gevoelige thema’s. Zij stellen
hier hun eigen kritische vragen aan de nieuwe
voorzitter.
Douwe Hollenga, adviseur en oud-lid
Regionaal College Waddengebied: Uw
voorganger Pavel Kabat zette in op een beter
begrip van de Wadden als systeem. Wat ziet
u als de grootste uitdagingen voor de Waddenacademie? “Duurzaam behoud van de
Wadden kan alleen we alles in samenhang zien. Pavel Kabat heeft dat als geen
ander op de kaart gezet. Zo heeft bijvoorbeeld klimaatverandering niet alleen
invloed op de zeespiegel, maar ook op de
landbouw en op sociale aspecten als toerisme en op het woongenot. Dat is het
soort systeemdenken dat nodig is voor
het maken van slimme keuzes op sociaal,
ecologisch en economisch gebied.

Schiermonnikoog
Foto: René Passet

Wij als Waddenacademie moeten vanuit
ons overzicht van de waddenkennis mede
zorg dragen dat er geïnvesteerd wordt in
projecten en onderzoek die op de langere
termijn goed zijn voor de mensen in de
regio en voor het ecosysteem. Dat betekent dat we de band met de regio, ook in
Duitsland en Denemarken, flink moeten
versterken om de juiste vragen boven tafel
te krijgen. Wat mij betreft is dat dus de

uitdaging: goede vragen formuleren met
de internationale regio, die zorgen voor
investeringen waar die regio ook over
twintig jaar van zegt: “Dat hebben we
goed gedaan.”
Hendrik R. Oosterveld, adviseur en
oud-directeur LNV regio Noord: Hoe
gaat de Waddenacademie zorgen dat ze duidelijker en beter zichtbaar wordt in de regio,
maar ook in de rest van Nederland en internationaal? “De Waddenacademie heeft
niet de mankracht of de ambitie om tientallen dorpsavonden over bijvoorbeeld
krimp of bodemdaling te organiseren. We
kunnen wel zorgen dat er mensen met
feitelijke kennis van het onderwerp aanwezig zijn bij die bijeenkomsten. In mijn
optiek kunnen wij als bemiddelaar helpen
de juiste kennis op de juiste plek te krijgen, maar moeten de mensen in de regio
vooral zelf aan de slag als het gaat om het
maken van duurzame keuzes. Ik wil ervoor waken dat mensen denken dat de
Waddenacademie een wetenschapswinkel
is, want we kunnen niet voor elke individuele gemeente, of bedrijf onderzoeks-
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vragen beantwoorden. We blijven een
kleine organisatie die bemiddelt tussen
praktijk en wetenschap en die helpt om
de juiste vragen te stellen en door te verwijzen naar deskundige onderzoekers.
De Waddenzee houdt niet op in Nederland. We moeten een vorm gaan vinden
voor een internationale Waddenacademie
met een kennisinfrastructuur op trilateraal niveau. Het mooiste zou zijn als een
dergelijk instituut ondersteund zou worden door een zelfstandig fonds met geld
voor onderzoek en monitoring.”

We zijn geen
wetenschapswinkel waar
iedereen met alle
vragen over het
wad terecht kan

Harm Post, directeur Groningen Sea
ports: In de beeldvorming is de Wadden
academie sterk verbonden aan natuurorganisaties. Hoe kunnen Waddenacademie en
bedrijfsleven beter samenwerken en past dit in
het toekomstige ambities? “Samenwerking
met het bedrijfsleven past zeker in onze
ambities. In het verleden troffen bedrijfsleven en milieuorganisaties elkaar vaak pas
in de rechtszaal. Nu nodigt Harm Post
natuurclubs uit om mee te denken over
ontwikkelingen in het havengebied.
Die strategie juich ik toe en daar willen
we vanuit de Waddenacademie ook graag
een bijdrage aan leveren. Wij kunnen
door de juiste informatie te leveren laten
zien wat er wél kan op gebied van economische ontwikkeling. Communicatie

met bijvoorbeeld de vele kleinere bedrijven in een sector als toerisme vormt voor
ons wel een probleem, maar ook een
uitdaging. De minder strakke organisatie
in die sector maakt het lastiger vragen te
destilleren dan bijvoorbeeld bij energiereuzen.
De Waddenacademie zal overigens te alle
tijden onafhankelijk blijven. We maken
graag vrienden, maar zijn ook niet bang
om vijanden te maken. Het zal nooit zo
zijn dat we partijen naar de mond gaan
praten.Wij leveren kennis en feiten, of die
nu wel of niet in het straatje passen van
mensen, organisaties of bedrijven die iets
willen in de regio.”
Johan Nooitgedagt, Landelijk Visserij
bestuurder: Welke stappen gaat de Wadden
academie nemen om al haar kennis beter te
delen met de doelgroepen, zoals vissers, in het
gebied? “We willen vaker gerichte activiteiten met doelgroepen als vissers, agrariërs of toeristische bedrijven houden.
Ik denk aan bijeenkomsten als de mosselworkshop die we organiseerden om
met kennis en feiten helderheid te scheppen in die ingewikkelde en gevoelige
kwestie. Let wel, wij nemen geen politieke stelling in dat soort thema’s. We willen ons actiever opstellen om de nodige
kennis te delen, maar houden daarbij
wel vast aan onze eigen rol.
Wij leveren kennis en inzicht,
maar laten het maken van
keuzes over aan anderen.”
Jaap de Vlas, voorzitter Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland:
Onderzoek in het waddengebied
is onderhevig aan allerlei zaken,
zoals bezuinigingen. Hoe kan de
Waddenacademie zorgen voor
continuïteit? “Wij hebben de

Mosselkotters Yerseke
Foto: Productschap Vis /
Hugo Schuitemaker

Jouke van Dijk
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ambitie om het waddengebied
te monitoren op integraal systeemniveau. We willen er
zorg voor dragen dat het grote
geheel van het onderzoek niet
in gevaar komt door bezuinigingen. Individuele onderzoekers kunnen zich bij ons
melden als hun onderzoek
bedreigd wordt door bezuinigingen. De Waddenacade
mie bekijkt dan wat het effect
is op het grotere geheel en
trekt als dat nodig is bij instanties aan de bel.”
Albert de Hoop, burgemeester Ameland:
Wat vindt de Waddenacademie ervan dat de
regio wordt ‘gebruikt’ om nationale duurzame doelstellingen te behalen met plannen
voor zaken als windenergie en CO2-opslag?
“Waar het nu vaak aan ontbreekt bij
energiethema’s, is goede communicatie
met de mensen in het gebied. Scheuren
in de woning door bodemdaling, verplaatsing van beoogde CO2-opslag van
de Randstad naar het noorden, windmolenparken in de achtertuin. Een goed
onderzoek naar wat voor effect dat heeft
op de mensen in het gebied, een social
impact analysis, is er niet. Door zo’n onderzoek te doen kun je uitvinden waar
de pijn zit en er rekening mee houden.
Hoe erg vinden mensen de horizonvervuiling door windmolens? En accepteren
ze dat als zij zelf financieel kunnen meedelen in de opgewekte energie? Als de
aardgasbaten voor een groter deel als
investering terecht komen in de regio,
wordt bodemdaling dan minder als een
probleem gezien? Om daar achter te komen, moeten overheden of bedrijven

met mensen gaan praten en onderzoeken
waar de pijn en de frustratie zit.Verbeter
de communicatie zodat mensen meer inzicht krijgen in oorzaak en gevolg en creëer daarmee vertrouwen en draagvlak. De
Waddenacademie kan daaraan bijdragen
met onderzoek en voorlichting gebaseerd
op feiten.”
Marc van Rijsselberghe, ondernemer en
specialist zilte teelt: Klimaatverandering en
zeespiegelstijging vragen om nieuwe landbouwtechnieken. Hoe kan de Waddenacademie boeren helpen bij het bedenken en uitvoeren van landbouwinnovaties? “Ten eerste is
het belangrijk dat we boeren bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering, zoals verzilting van de bodem. Ze
moeten voorbereid zijn op de toekomst,
zodat ze onder nieuwe omstandigheden
hun activiteiten kunnen aanpassen. Het
proefproject Zilte Teelt op Texel is daar
een goed voorbeeld van. De Waddenacademie moet beter laten zien wat ze kan
betekenen voor verschillende doelgroepen in het gebied.”

Foto: Berend van Zeggeren

Frans Keurentjes, lid sociaal economit ank en commissaris van
sche denk
Friesland Campina: Wie moeten in de visie
van de Waddenacademie uiteindelijk voor de
duurzame ontwikkeling van het waddengebied zorgen en welke rol ziet zij daarin voor
zichzelf weg gelegd? “Bedrijven en bewoners gesteund door de lokale politiek
moeten zorgen voor duurzaam beheer en
behoud van de Waddenzee. En bij duurzaamheid hoort ook het sociale aspect.
Dus niet alleen duurzaam omgaan met de
natuur, maar ook zorgen dat mensen er
goed kunnen wonen, werken, leven en
recreëren. De bewoners en bezoekers zijn
de belangrijkste belanghebbenden in het
waddengebied. En dus moeten zij, gebaseerd op onafhankelijke kennis, duurzame
keuzes maken en het kind niet met het
badwater weggooien. Dat betekent alle
stappen die men wil nemen in samenhang zien met het grote geheel waarin
elke stap weer gevolg heeft voor het hele
systeem.”
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Economische ontwikkeling

Harm Post

Waddenacademie

in het waddengebied

Directeur Groningen Seaports en interim
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directeur haven van Lauwersoog

“Bedrijven
nodig voor
duurzame
toekomst”
Haven Oudeschild, Texel
Foto: Sytske Roskam

Baud Schoenmaeckers, communicatie-
adviseur: Pavel Kabat zei in het vorige jaarverslag: “Vanwege het sterke waddenbewustzijn kun je niet om de mensen hier heen.”
Hoe maakt de Waddenacademie gebruik van
dit waddenbewustzijn van de bewoners? “Er
is een schat aan kennis te vinden bij de
bewoners van het gebied. Dat is misschien geen academische kennis, maar
ervaringskennis. De visser en de boer
hebben vanuit de praktijk mogelijk meer
begrip van de gevolgen van een bepaalde
maatregel dan de onderzoeker. Het behoort tot onze taak om te luisteren naar
de mensen en de kennis die in de regio
aanwezig is te benutten. En ook om mensen een spiegel voor te houden als bepaalde acties schadelijk zijn voor het systeem
en voor de langere termijn. Dus er is meer
dialoog nodig, die we op een slimme
manier met onze kleine netwerkclub
moeten organiseren.”
Kees van Es, programmaleider Programma naar een Rijke Waddenzee: Hoe gaat
de Waddenacademie zorgen dat de nieuwe
kennisagenda beter dan de vorige aansluit
bij vragen en doelstellingen vanuit de regio?
“Onze ambitie was en is dat het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in
de wereld is. Dus zowel voor natuur,
bedrijven als bewoners. Begrip van het
systeem is een voorwaarde voor consistent beleid voor duurzame natuurlijke

en sociale ontwikkeling van het gebied.
De ambitie van best gemonitorde gebied
staat dus ten dienste van alle belanghebbenden in dat gebied. Het is geen
doel op zich voor wetenschappers. We
willen onderzoek blijven stimuleren. We
gaan meer kennis in de regio ophalen en
aanscherpen waar kennislacunes zitten.
En dat op trilateraal niveau. De monitoring die in gang is gezet, willen we behouden. Het dataproject WaLTER willen
we voortzetten en vervolmaken.
Gezien de positieve reacties die we op
ons werk krijgen in de Tweede Kamer en
van de minister van Infrastructuur en
Milieu en in de regio vertrouw ik erop
dat we ons werk de komende jaren voort
kunnen zetten om onze ambities waar te
maken ten dienste van de mensen en de
natuur in het waddengebied.”
Bekijk een algemene video
van de Waddenacademie via
www.bit.ly/Sd05jt. Meer video’s
van de Waddena cademie zijn toegankelijk via http://bit.ly/1812O2X.
Volg de Waddenacademie ook
op twitter: www.twitter.com/
waddenacademie

Eemshaven

We zijn er om te
helpen vragen
te stellen waar de
regio op lange
termijn iets aan
heeft

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
/ Joop van Houdt

Als geen ander weet Harm Post hoe

mogelijk is. Het siert de Waddenvereniging

Kind aan huis

gevoelig het onderwerp economische

dat zij op dat verzoek is ingegaan en met

De Waddenacademie kan in die omslag een

groei aan de rand van het werelderf-

een advies is gekomen.”

cruciale rol spelen door bedrijven te helpen
gerichte onderzoeksvragen te formuleren

goed Waddenzee is. Als directeur van
Groningen Seaports en interimdirecteur

Haven is geen koninkrijk

en heel gericht advies te geven. Post: “Mijn

van de haven van Lauwersoog staat hij

Post vindt het tendentieus om te stellen dat

pleidooi voor de Waddenacademie is dat

midden in het debat over economie

samenwerking met natuurclubs en weten-

ze niet gaat wachten tot ondernemers aan-

versus natuur.

schappers, de industrie in staat stelt te

kloppen met vragen,” zegt Post. “Ze kan

groeien in een gebied, waar die industrie

die vragen en kennisbehoefte actief gaan

En die tegenstelling is meteen de eerste

eigenlijk niets te zoeken heeft. “Seaports

ophalen bij de b edrijven. Dat betekent infil-

denkfout, aldus Post. “Terwijl er vuistdikke

Groningen is geen koninkrijk dat geheel zijn

treren in de zakelijke netwerken in de regio

rapporten en vergezichten over groene

eigen gang gaat. Ik ben ervan overtuigd dat

om te weten te komen wat er speelt. Ze zou

groei worden geschreven, zet het bedrijfs-

de bedrijven oprecht de bedoeling hebben

kind aan huis moeten zijn bij onze green

leven al heel concrete stappen.” Als voor-

om dingen op de juiste manier aan te pak-

manager en bijvoorbeeld een keer per maand

beeld haalt Post de bouw van de olie-over-

ken. We moeten dan ook af van het idee

langsk omen om te praten over ontwikkelin-

slagterminal van Vopak aan. “Je snapt bij

dat wetenschappelijk onderzoek in opdracht

gen, wensen, vraagstukken. De Wadden

voorbaat dat dat voornemen niet met open

van bedrijven onethisch is. Overleg met

academie is in de beeldvorming nog sterk

armen ontvangen wordt door milieuclubs.

natuur- en milieuorganisaties over ontwikke-

gelieerd aan natuurclubs en ik bemerk een

Begrijpelijk, want het betekent dat er olie-

lingen en invulling van industriegebieden

aarzeling als er vragen vanuit het bedrijfsle-

tankers door het werelderfgoed moeten

vindt plaats vóór we stappen zetten. We zien

ven komen. Dat is in mijn ogen onnodig en

varen. Het mooie is nu dat Vopak contact

dit als noodzaak vanuit de juiste bedoelin-

onwenselijk. Voor de duurzame toekomst

heeft gezocht met de Waddenvereniging

gen. Niet om de natuurclubs bij voorbaat

van het gebied is aansluiting van wetenschap

met de vraag op welke voorwaarden dit wel

te neutraliseren.”

bij alle partijen onmisbaar.”
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Duurzame mosselvisserij
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Hein Sas
Voormalig coördinator mosseltransitie
Johan K. Nooitgedagt
Visserijbestuurder

“Gezond
wad voor
mossels
en vissers”

Foto: Thea Smit

Hoe kunnen vissers op een duurzame

die Herman gespeeld heeft, zorgde dat de

voor de agenda van de Waddenacademie.”

manier mossels vissen met behoud van

wetenschappers beter samenwerken. Die

Zo gaan de sector en de Waddenacademie

een gezonde Waddenzee? Dit proberen

werkwijze leidt uiteindelijk tot een betere

samen een inventarisatie maken over ma-

de mosselsector, natuurbeschermings

kennisbasis en daardoor tot beter beleid.”

nieren van duurzame garnalenvisserij. Alle

organisaties en het ministerie van EZ in

garnalenvissers, negentig schepen, wonen

het programma ‘transitie van de mossel-

Voor de visserijsector in het gebied is het

sector’ op te lossen. Doel: een onge-

belangrijk dat de Waddenacademie zich richt

stoorde ontwikkeling voor de mossels,

op het samengaan van menselijke activiteit

De Waddenacademie kan in dit soort visse-

terwijl de vissers kunnen blijven vissen.

met een waardevol natuurgebied. Visserij-

rijdossiers volgens Sas, als instituut dat

bestuurder Johan Nooitgedagt: “In het gebied

b oven de partijen staat, een belangrijke rol

Boven de partijen

wonen, werken en recreëren mensen. De

spelen. “Maar de Waddenacademie moet

De omslag naar duurzame mosselvisserij is

Waddenacademie moet wetenschappelijk

ook tússen de partijen staan en zichtbaar

een gevoelige kwestie. Ook in de onderzoeks-

verantwoord te werk gaan, maar ook niet

zijn in het gebied. Als een scheidsrechter

wereld was sprake van een zekere polarisatie

vergeten te communiceren met de mensen

in het wetenschappelijke veld kan de

over verantwoorde manieren om op mossels

die er wonen en werken. Laat je zien. Niet

Waddena cademie een rol van betekenis

te vissen in het natuurgebied. Een interna-

alleen op een website, maar ook in vakbladen

spelen. Daar ligt denk ik de uitdaging voor

tionale workshop over mosselkennis moest

voor de beroepsvisserij en op bijeenkomsten

de komende jaren.”

partijen bij elkaar brengen in een construc-

van vissers.”

tieve samenwerking. De Waddenacademie

Foto: Thea Smit

en werken in het gebied van de Waddenzee.

nam najaar 2012 met het Programma naar

Mentaal fierljeppen

een Rijke Waddenzee en vier onderzoeks-

Inmiddels liggen er plannen voor verdere

projecten het initiatief tot de workshop.

samenwerking van de visserijsector en de

Toenmalig Waddenacademie-bestuurslid

Waddenacademie. Nooitgedagt: “Ik ken

Peter Herman was de voorzitter. Hein Sas,

voldoende bestuurders van diverse typen

voormalig coö rdinator mosseltransitie:

visserij op de Waddenzee, die weten welke

“Peter Herman kon deze rol vervullen omdat

vragen er onder de vissers leven. Workshops

hij zeer veel kennis heeft van het onderwerp

zijn een mooie manier om samen ‘mentaal

en bovendien boven de partijen staat. De rol

te fierljeppen’ en kennisvragen op te stellen

Bekijk een video van de Wadden
academie over de mosselvisserij
en het Wad als culinaire ervaring op
http://youtu.be/XhONL-jpblU

Portefeuille

Geowetenschap

Ontwikkeling van
het waddengebied
in tijd en ruimte
Dr. Hessel
Speelman

Grote dynamiek in tijd en ruimte kenmerkt
het waddengebied: de strook van de Noordzee
benoorden de Waddeneilanden, de eilanden zelf
met de daarachter gelegen Waddenzee, en de
kustzone van het vasteland.
Geowetenschappelijke basis

Het waddensysteem zoals we dat nu kennen, is het resultaat van processen op verschillende tijd- en ruimteschalen diep in de aarde, aan het oppervlak en in de atmosfeer, deels als gevolg van kosmische processen. Ook recente menselijke activiteiten
veroorzaken veranderingen van het systeem. Binnen de portefeuille geowetenschap
hebben we in de ontwikkeling van het waddengebied drie samenhangende thema’s
in tijd en ruimte onderscheiden: Ondergrond-waddengebied, Evolutie-waddengebied
en Morfodynamiek-Waddenzee.
Het fundament van het waddengebied

Geologisch profiel door het
trilaterale waddengebied:
van Den Helder in Nederland
tot Blâvandshuk in Denemarken

Het thema Ondergrond-waddengebied richt zich op de geologische opbouw en structuur van de ondergrond en de fysisch-chemische eigenschappen van gesteenten en
vloeistoffen die erin te vinden zijn. Ook de processen die zich afspelen op geologische
tijd- en ruimteschaal en de relatief snel verlopende processen die samenhangen met het
gebruik van de ondergrond, behoren tot dit thema.

Bron: J.M. Verweij, 2012

Variatie in de ondergrond

De ondergrond van het Nederlandse
deel van het gebied is geologisch gezien
geen eenheid. Het behoort tot vijf verschillende structurele elementen, elk met
een kenmerkende geschiedenis van sedimentatie, opheffing en erosie. Van west
naar oost gaat het om: Texel IJsselmeer
Hoog,Vlieland Bekken, Friesland Platform, Lauwerszee Trog en Groningen
Hoog.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
/ Rens Jacobs

De complexe geologische geschiedenis
is niet alleen te zien in de huidige geologische opbouw en structuren. Zij manifesteert zich ook in de ruimtelijke variatie in eigenschappen en gedrag van de
gesteenten, zoals geochemische samen-
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stelling (porositeit en permeabiliteit, warmtegeleidend vermogen, compactiegedrag)
en porievloeistoffen (zoutgehalte, poriedruk), en in de temperatuurverdeling in de
ondergrond (relatief hoge temperaturen in het Zuidwalgebied en boven zoutstructuren).

landwaartse migratie van de Waddenzee waardoor zij kilometers smaller is geworden.
Zonder deze werken zou de Waddenzee een stuk breder zijn en het aandeel kleiig
oppervlak aanzienlijk groter.

Energie in de bodem

Een precair evenwicht

De oudste gesteenten die aangeboord zijn in het Nederlandse waddengebied, behoren
tot het Laat Carboon (300 miljoen jaar). Deze komen onder het gehele gebied voor en
bestaan voornamelijk uit kleistenen, met daarin zandsteen- en koollagen. De koollagen vormen de belangrijkste bron van aardgas. Op het Carboon liggen de zandstenen uit het Boven Rotliegend. Deze gesteenten worden afgedekt met dikke
Zechstein zoutlagen. De Carboon koollagen, Boven Rotliegend zandstenen en Zechstein zoutlagen vormen de hoofdelementen van het belangrijke Carboon-Rotliegend
aardgassysteem. Een tweede belangrijke bron van energie in de ondergrond is aardwarmte. Deze vorm van energie is tot dusverre nog niet in ontwikkeling gebracht.

Zonder zeespiegelstijging, of in geval van zeespiegeldaling, zou de Waddenzee op termijn verlanden. Als de snelheid van de stijging toeneemt tot meer dan zestig centimeter per eeuw, zullen naar verwachting, zonder menselijke ingrepen, grote delen
‘verdrinken’. Deze komen dan volledig beneden de laagwaterlijn te liggen. Het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die kennen, is dus aan vrij smalle marges gebonden.
Morfodynamiek van de Waddenzee en
de Noordzee benoorden de eilanden

Het thema Morfodynamiek-Wadden
zee gaat met name om natuurlijke en
door de mens beïnvloedde processen,
op een tijdschaal van nul tot tientallen
jaren. De Waddenzee, de zeegaten en
de Noordzeekusten van de Waddeneilanden zijn zeer dynamisch. De
dynamiek betreft de stroming van
water en lucht en het transport, de
erosie en sedimentatie van zand en
slib. Deze processen resulteren in
steeds veranderende morfologie
(topografie en bathymetrie) van de
eilanden, de platen en de geulen.

De evolutie van het waddengebied

Dit thema behandelt de natuurlijke ontwikkeling en dynamiek op tijdschalen van jaren
tot duizenden jaren, inclusief de sterke invloed van menselijke activiteit gedurende de
laatste paar eeuwen op het systeem.

Zie ook: Atlas van Nederland
in het Holoceen, 2011

Een product van zeespiegelstijging

In de geologische geschiedenis zien we
systemen zoals de Wadden alleen in periodes die worden gekenmerkt door zeespiegelstijging. De Waddenzee zoals wij die
kennen, is waarschijnlijk 5000 tot 6000
jaar geleden ontstaan, tijdens de periode
van zeespiegelstijging die na afloop van de
laatste ijstijd is begonnen. Bodemdaling,
mede door de mens veroorzaakt door veenwinning, en overstromingen tijdens stormvloeden hebben de vorming van de Zuiderzee, de Middelzee en de Lauwerszee in de
hand gewerkt.
De mens laat zich gelden

Vanaf de Middeleeuwen neemt de omvang
Holocene landschap
duinvalleien (met veen)
van het waddengebied af door indijkingen.
hoog duingebied
veengebied
In eerste instantie gaat het om de Middelstrandwallen en duinen
water
getijdengebied en rivieroverstrozee en gebieden in de noordelijke regio’s
mingsvlakte
van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Pleistocene landschap
rivierduinen (donken)
In de twintigste eeuw betreft het de Zuiderbeekdal- en rivierengebied
door landijs gemodelleerd landschap
zee, de Wieringermeer en de Lauwerszee.
pleistoceen zand, < 16 m NAP
lössgebied
Sinds enkele eeuwen is sprake van werkepleistoceen zand, 16 - 0 m NAP
gebied waar Tertiaire afzettingen aan
pleistoceen zand, boven 0 m NAP
of nabij maaiveld liggen
lijke invloed op de evolutie van het waddengebied door waterstaatkundige werken zoals
polders, kwelders, (afsluit)dijken en - het
meest recent - zandsuppleties. De mens heeft zich toenemend gemanifesteerd als een
majeure ‘geological force’ (zie ook portefeuille Sociale wetenschappen en Cultuurhistorie op pag. 30).
Onder invloed van de zeespiegelstijging trokken de barrière-eilanden zich meerdere
kilometers landwaarts terug. De waterstaatkundige werken blokkeren de inherente

Representatieve kaart van de
sedimentatie-erosie van de
Waddenzee en de Noordzee
benoorden de eilanden
(Elias et al, 2012)

Zandsuppletie

Langs de Noordzeekusten van de Waddeneilanden vindt tijdens stormen afslag van
stranden en duinen plaats, wat onder rustige omstandigheden geheel of gedeeltelijk
wordt gecompenseerd door zandafzetting. Op sommige eilanden is de jaarlijkse regressie één à enkele meters. Sinds 1990 moet bij wet de kust worden gehandhaafd en
compenseren zandsuppleties dit verlies. Het opspuiten van 6.5 miljoen kuub zand
per jaar handhaafde eerst alleen de basiskustlijn. Sinds 2000 moeten de suppleties er ook
voor zorgen dat het kustfundament groeit met de zeespiegelstijging. Hiervoor is jaarlijks een suppletie in de orde van 12 miljoen kuub nodig. Bij snellere zeespiegelstijging
en rekening houdend met sedimentverlies, is in de toekomst veel meer suppletie nodig.
Het systeem corrigeert zichzelf

In grote lijnen blijkt er echter een soort dynamisch evenwicht te bestaan. De morfologische toestand van het systeem vertoont een goede correlatie met de hydrodynamische condities: het plaatareaal, het deel van een vloedkom dat droogvalt bij eb,
heeft een goede relatie met de grootte van de kom. Het totale geulvolume en het
volume van de buitendelta correleren goed met het getij in de kom. Het gemiddelde
plaatniveau gemeten vanaf het laagwater relateert goed met de getijslag. Onder natuurlijke omstandigheden veranderen deze morfologische grootheden niet of slechts langzaam. Een verstoring door bijvoorbeeld een menselijke ingreep kan een relatief
snellere ontwikkeling op gang brengen, die ervoor zorgt dat het systeem weer in
evenwicht komt. Hetzelfde geldt voor de verstoring veroorzaakt door een trendbreuk
in bijvoorbeeld de zeespiegelstijging.

19

20

Portefeuille

figuur). Dit is een (internationaal) initiatief van de portefeuilles Cultuurhistorie en
Geowetenschap dat leidt nieuwe (inter)nationale initiatieven.

Voortgang van de portefeuille geowetenschap 2011 – 2012

De portefeuille geowetenschap publiceerde in juni 2009 het position paper De
ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte. Hier waren, naast de vier hoofdauteurs,
ruim vijftig geowetenschappers bij betrokken. Er zijn vier thema’s ontwikkeld om
lacunes en prioriteiten wat betreft de geowetenschappelijke huishouding te adresseren.
Hier voegen we in dit jaarverslag de lacune met betrekking tot (geo)wetenschappelijke
borging van onderzoek aan toe. In de periode 2011 en 2012 is de volgende voortgang
geboekt:

Interdisciplinair

Vele activiteiten van de Waddenacademie verbinden
de vijf afzonderlijke wetenschappelijke portefeuilles
en zijn in toenemende mate trilateraal van karakter.
De uitwisseling met de andere portefeuilles komt
onder meer tot uitdrukking in de speciale uitgave
On The Wadden Sea Region van het tijdschrift Ocean
and Coastal Management.

Vorming van een nieuwe generatie op het waddensysteem
gerichte geowetenschappers

Voor de vorming van een nieuwe generatie wadden- en geowadwetenschappers vindt
nauwe samenwerking plaats met Deltares, TNO en universiteiten (met name TU Delft
en Universiteit Utrecht). Drie deeltijd-leerstoelen op gebied van ‘geowadden’ moeten
zorgen voor nieuwe aanwas van wetenschappers. Twee van de drie beoogde posities
zijn inmiddels ingesteld:
Dr. A.P. Oost kreeg in 2012 de positie van universitair hoofddocent Sedimentologische en Geomorfologische processen van het waddengebied (in de leerstoelgroep
van Prof.dr. P. Hoekstra, Fac. Geowetenschappen, Universiteit Utrecht). Prof. dr.
Zheng Wang is aangesteld voor de leerstoel morfodynamische processen van lagunaire systemen (in de leerstoelgroep van Prof.dr.ir. M. J. F. Stive, Fac. CiTG, Technische
Universiteit Delft). De betreffende geowetenschappelijke experts initiëren en begeleiden
onderzoeken in het Nederlandse en het trilaterale waddengebied en werken ook samen
met Noordelijke Hogescholen. Nog niet gerealiseerd is een leerstoel geo- en geo
fluidsystemen waddengebied (in leerstoelgroep van Prof.dr. S.A.P.L. Cloetingh van
Fac. Geowetenschappen, Universiteit Utrecht). Dit hangt samen met de transitie van de
leerstoelgroep van VU naar UU.
Verwerven geodata en –informatie

Geodata en -informatie zijn onlosmakelijk verbonden met (geo)wetenschappelijke
kennis. Dit geldt overigens ook voor de andere portefeuilles van de Waddenacademie.
Inmiddels is het programma WaLTER in uitvoering, dat zich ook richt op abiotische
geodata en -informatie (zie pag. 24).
De Geologische Dienst van Nederland TNO startte in 2012 met het driedimensionaal
in beeld brengen van de ondergrond van het waddengebied tot een diepte van 50
meter onder NAP (GeoTop Waddenregio).
Publicatie van resultaten in peer reviewed tijdschriften

Geowetenschappelijk onderzoek levert resultaten op die kunnen worden gepubliceerd in peer reviewed tijdschriften. Hiertoe is een ‘Waddenspecial’ van het
Netherlands Journal of Geoscience uitgebracht (volume 91, no.3; november 2012).
Zie recensie door NIOZ-directeur Henk Brinkhuis op pag. 54 van dit jaarverslag.
Tevens zijn er in 2011 en 2012 geowetenschappelijke artikelen gepubliceerd in
speciale uitgaves van het weekblad en van h2o.
Samenwerking Duitse, Deense en Nederlandse geowetenschappers

De samenwerking tussen Deense, Duitse en Nederlandse geowetenschappers leverde
nieuwe trilaterale geowetenschappelijke artikelen en producten op. Speciale vermelding
verdient de samenstelling in 2012 van het kaartbeeld waarop de basis van het waddensysteem en de verbreiding van de waddensedimenten is weergegeven (zie bijgevoegd

Geowetenschap

Behoefte aan toetsing van onderzoeken

Diepte tot de basis van
het waddensysteem en
de landwaartse verbreiding
ervan (overeenkomend
met de top van het
pleistocene afzettingen).
Bron: Verweij en Schokker, 2012

In de kennisagenda uit 2009 is de lacune wat betreft
(geo)wetenschappelijke kwaliteitsborging van onderzoek niet onderkend. Het gaat om onderzoek van
universitaire en niet-universitaire publieke kennisinstellingen en private ondernemingen. Aan (geo)
wetenschappelijke kwaliteitsborging bestond - en
bestaat - echter wel een inmiddels duidelijk gearticuleerde behoefte. In de periode 2011 en 2012 leidde
dit onder meer tot ondersteuning van het (programma) bureau van het Waddenfonds bij beoordeling van projectaanvragen met een
geowetenschappelijke en/of energie-technologische kenniscomponent. Er heeft een
wetenschappelijke audit van onderzoek en monitoring plaatsgevonden van de aardgaswinning uit het Amelandse aardgasvoorkomen. En er is een team van internationale
deskundigen opgestart voor de geowetenschappelijke begeleiding van een onderzoek tot en met 2015 naar de lange termijn bodemdalingen in relatie tot de aardgaswinning uit vijf aardgasvoorkomens in het (Nederlandse) waddengebied.
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Albert de Hoop
Burgemeester Ameland

Waddenacademie

Jaap de Vlas
Voorzitter Begeleidingscommissie
monitoring bodemdaling Ameland

Geowetenschappelijke prioriteiten voor

Thema Morfodynamiek van de Waddenzee:

de komende vijf tot tien jaar:

•	Bepaling van de sedimentbalans gerelateerd aan
de erosie van de Noordzeekust en effecten van
zandsuppletie. Aspecten hiervan zijn de onnauwkeurigheden en onzekerheden van beschikbare data, de frequentie van bathymetrische metingen en de gehanteerde indelingen
van de Waddenzee in deelsystemen.
•
Bepaling van de dynamiek van de zeegatsystemen die zijn te onderscheiden. Een buitendelta,
de aangrenzende eilandpunten, het zeegat, de
geulen en de platen van een zeegatsysteem
vormen een geheel.
•
Processen op engineering tijdschaal, interactie
van deze processen (waterbeweging, zand- en
slibtransport, bodemveranderingen) in de Waddenzee.
•
Ontwikkeling van het modelinstrumentarium
door enerzijds implementatie van verbeteringen
van fysische-mathematische formuleringen en
anderzijds meer en betere data.

Thema Ondergrond van het waddengebied:

•

•

•

 uidige geologische opbouw en structuur en
H
fysisch-chemische eigenschappen van gesteenten en vloeistoffen in de ondergrond.
Processen op geologische tijdschaal, interactie
van deze processen en de eigenschappen van de
ondergrond diep in de aarde, nabij en aan het
oppervlak, die van belang zijn om de huidige
opbouw en dynamisch gedrag van waddensysteem te begrijpen en de natuurlijke ontwikkeling in toekomst te kunnen voorspellen.
Huidig en mogelijk toekomstig gebruik van de
ondergrond van het waddengebied (de winning
van natuurlijke bestaansbronnen, zoals grondwater, zout, aardgas, aardwarmte; koudewarmte
opslag, opslag van gas en CO2). De hieraan
gekoppelde veranderingen in de ondergrond
en de doorwerking daarvan naar het aardoppervlak/Waddenzeebodem (naar biotische en
a-biotische waddensysteem).

“Beter
onderzoek
bodemdaling
door audit”
Kweldergebied
De Hon, in het oosten
van Ameland
Foto: Bas Kers

Met het blote oog valt er weinig te zien

hij je de effecten wel laten zien. De bodem-

De Begeleidingscommissie leverde eind 2011

aan de Oost-Amelandse natuur. Toch

daling heeft de vorm van een kom van onge-

het rapport ‘Monitoring effecten van bodem-

Thema Evolutie van het waddengebied:

heeft bodemdaling door de gaswinning

veer tien kilometer doorsnede, waarvan de

daling op Ameland 2005 — 2010’. Het

•

onder en vlakbij het eiland wel degelijk

bodem in het midden zo’n dertig centimeter

r apport gaat niet alleen in op de gemeten

gevolgen. Een speciale commissie

lager ligt.” Deze bodemdaling is gemeten

bodemd aling, maar ook onderwerpen die

houdt die effecten in de gaten. De Wad-

vanaf het begin van de gaswinning in 1986.

aan de bodemdaling raken zoals verande-

•

•

•

 e relatie van de Pleistocene/Holocene zeeD
spiegelontwikkeling met de evolutie van het
waddengebied. Het gaat om zowel de ontwikkeling van het gebied als geheel, als verschillen
in ontwikkeling van delen onder invloed van
regionale variaties in relatieve zeespiegelstijging.
De invloed van geologische processen in het
recente (Holocene) verleden op de huidige geomorfologie en de geomorfologische processen.
De relatie tussen natuurlijke dynamiek op de
eilanden (overwash, stormerosie en eolisch
zandtransport) en de robuustheid van de eilanden bij zeespiegelstijgingen.
De natuurlijke dynamiek van kwelders, platen
en geulen en van buitendelta’s bij zeespiegelstijgingen.

denacademie op haar beurt voerde een
audit uit op het werk van de commissie.

ringen in de kustlijn van Ameland, aanslibbing
Overspoelde duinvalleien

van het wad, plantengroei van duinen en

Jaap de Vlas, voorzitter van de Begeleidings-

kwelders, vogelaantallen en broedsucces op

Bodemdaling door gaswinning zorgt in de

commissie: “De verandering in de natuur

de kwelders.

provincie Groningen en het waddengebied

is vooral te zien aan enkele laaggelegen duin-

voor veel onrust. Logisch, als de aarde beeft

valleien in de buurt van de gaswinlocatie

Op verzoek van de commissie heeft de

en mensen letterlijk de gevolgen onder hun

die nu ’s winters veel langer onder water staan

Waddenacademie een audit uitgevoerd

voeten voelen. Monitoring om de effecten

dan vroeger. De natuur is daardoor enigs-

naar het onderzoek. De Vlas: “In de audit

in de gaten te houden zijn voor alle partijen

zins veranderd. Zo zijn er kwelderplanten

heeft de Waddenacademie een aantal aan-

van het grootste belang. Voor Ameland is

verschenen in de duinvalleien die nu bij storm-

bevelingen voor ons onderzoek gedaan.

de Begeleidingscommissie monitoring bo-

tij kunnen vollopen met zeewater. De planten-

Deze voeren we nu binnen het monitorings-

demdaling Ameland ingesteld om te meten

groei in deze natte duinvalleien heeft een hoge

programma uit. Het programma is verbeterd

en analyseren welke gevolgen er voor het

natuurwaarde. Een nadeel is dat de nesten

dankzij de aanbevelingen van de Wadden

eiland zijn. “De commissie was een voor-

van kweldervogels tijdens het broedseizoen

academie.” Een van de aanbevelingen is om

waarde voor gaswinning in het gebied,”

makkelijker overspoeld kunnen raken. We

de effecten van aardgaswinning in het hele

vertelt Albert de Hoop, burgemeester van

weten nog niet in hoeverre vogels dat com-

waddengebied geïntegreerd te monitoren en

Ameland. “Op het eerste gezicht zie je de

penseren door elders hun nest te maken.”

te rapporteren. Dit kan volgens de audit-

gevolgen in het natuurgebied niet. Maar trek

commissie de efficiëntie van de monitoring

je met een beheerder het gebied in, dan kan

verbeteren.
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Jaap Besemer

Informatie en data

Ecologie

Praktijkhoogleraar Geo-informatie

Waddenacademie

Infrastructuur

“Wegwijs
in een
doolhof
van data”
Bemonstering van
bodemalgen op het wad

Data, duiding en dialoog
als fundament van
ecologische kennis
Prof. Peter
Herman &
Dr. Katja
Philippart

Het behoud van een van de belangrijkste
getijdengebieden ter wereld is niet vanzelfsprekend. De opgave is om telkens weer te
komen tot het afwegen van ecologische en
sociaaleconomische belangen voor duurzame en
rechtvaardige plannen voor alle betrokkenen.

Foto: WaLTER

Of het nu gaat om de natuurbeheerder,

gebied te verzamelen, te interpreteren en

Voor de keuzes en het debat over bepaalde

een gemeente die een weg wil aanleg-

te koppelen. Dan breng je het totale begrip

ontwikkelingen zijn de droge en juiste feiten

gen, een bedrijf dat een nieuwe vesti-

van de Waddenzee en alles wat daarmee

die geodata bieden, onmisbaar. Besemer:

ging wil bouwen of de automobilist die

samenhangt weer dichterbij. We zitten nu

“Zonder geodata kun je de kennis over de

met zijn navigatie op weg is naar zijn

midden in het proces om dat voor elkaar te

waddenregio niet vergroten. De inzet van de

bestemming. Iedereen heeft gegevens

krijgen.”

Waddenacademie om die gegevens op een

nodig over de omgeving om beslissin-

centrale plek te koppelen en te ontsluiten,

gen op te baseren. Deze geodata be-

Een van de doelen van de Waddenacademie

zal de integrale kennis over het gebied sterk

schrijven alles wat op en onder de bo-

is om het gebied integraal te kennen. Het

vergroten.”

dem, in het water en eventueel in de

koppelen van alle gegevens op gebied van

lucht aanwezig is.

geodata is een belangrijke stap om de kennis
breed toegankelijk te maken. Nieuwe tech-

Het project WaLTER (Wadden Sea Long-Term

nieken maken de kennis over een vierkante

Ecosystem Research), een initiatief van

meter waddengebied telkens groter en

de Waddenacademie, wil deze geodata

complexer. Zo geven 3D-modellen meer

over de waddenregio inzichtelijk maken

informatie dan een platte kaart ooit kan laten

en verspreiden. Professor Jaap Besemer

zien. Die datarijkdom maakt het voor het

is betrokken bij dit project om geodata te

brede publiek ingewikkelder om de beschik-

ontsluiten.

bare informatie te doorgronden. Besemer:
“Je moet inderdaad specialist zijn om de

Data als appels en peren

informatie te verwerken in een 3D-model en

Besemer: “Het probleem met geodata is

dit inzichtelijk weer te geven. De kunst is om

dat er wel veel data zijn, maar dat het lastig

het vervolgens op zo’n manier weer te geven

is deze aan elkaar te koppelen. Een gemeente

dat het weer bruikbaar is voor derden. Die

of een bedrijf gaat een gebied in kaart brengen

derden moeten erop kunnen vertrouwen dat

met een bepaald doel. De data die dat oplevert,

de informatie klopt. Ik vergelijk het met een

zijn dus niet makkelijk voor andere doeleinden

apotheek. Specialisten, in dit geval de apo-

te gebruiken. WaLTER probeert alle beschik-

thekers, geven op verzoek van de klant de

bare data met betrekking tot het wadden

juiste pillen en een uitleg over het gebruik.”

WaLTER
In vier jaar tijd moet er een geïntegreerd m onitoringsplan voor de
waddenregio liggen. Onderdeel van
het plan is de ontwikkeling van een
dataportaal dat op eenvoudige wijze
toegang verschaft tot alle beschikbare meetgegevens op gebied van
meteorologie, oceanografie, geologie, chemie, ecologie, sociologie,
economie en cultuurhistorie.

In 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De
natuurwaarden van het gebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. Toch is bescherming en behoud van dit kwetsbare en unieke natuurgebied
geen vanzelfsprekendheid. De waddenregio kent een intensief en gevarieerd gebruik
door bewoners en bezoekers. Bestuur en beheer van de Wadden wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de vraag waar menselijk medegebruik, zoals visserij,
recreatie, delfstoffenwinning en scheepvaart, strijdig is met het behoud van het
natuurgebied. Tal van bedreigingen liggen op de loer. Voorbeelden hiervan zijn de
mogelijke ‘verdrinking’ van de wadplaten en kwelders als gevolg van de stijging van
de zeespiegel, en de gevolgen van de huidige onbalans tussen invoer van stikstof en
fosfaat voor het voedselweb. Ook de verdere mondiale homogenisering van de flora
en fauna van de Waddenzee door import en het binnendringen van exoten vormt een
bedreiging. Soms is het evident wat de grote bedreigingen zijn en waar ze vandaan
komen. Het is echter niet altijd duidelijk of er sprake is van een bedreiging, of wat de
oorzaak is of kan zijn van een ontwikkeling.Voorbeelden hiervan zijn het verlies van
de functie van de Waddenzee als kraamkamer voor platvissen, de veranderingen in
vogelpopulaties en effecten van een opeenstapeling van verschillende activiteiten zoals
visserij, recreatie en baggerwerkzaamheden.
Verbeteren van kennis en kennishuishouding

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de uitbreiding en verdieping van de
ecologische kennis van de Waddenzee. Dat is nodig om de door de Waddenacademie
geconstateerde kennislacunes te vullen. Deze lacunes draaien rond de koppeling van
structuur, functie en waarde. De structuur gaat om de observeerbare, verwachte en
gehoopte natuurwaarden. Functie gaat over de processen die de structuur mogelijk
maken en de waarde over de waardering die verschillende geledingen in de maatschappij aan de natuur toekennen. Natuurwetenschappen kunnen bijdragen aan een definitie van natuurwaarden. Zij zullen in een multidisciplinaire context moeten samenwerken met menswetenschappen om de essentie van ‘natuurwaarden’ beter te
benaderen.
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De Waddenacademie heeft de totstandkoming van grote onderzoeksprojecten in de
Waddenzee actief gestimuleerd en begeleid. Het Waddenfonds heeft een aantal projecten gefinancierd die kennislacunes aanpakken en het beheer van de Waddenzee
optimaliseren. NWO heeft in het kader van ZKO
(Nationaal Programma Zee- en Kustonderzoek)
grote onderzoeksprojecten gefinancierd. NWO en
BMBF (Duitse ministerie van onderzoek en onderwijs) hebben een bilateraal onderzoeksprogramma
opgezet, waarbinnen inmiddels een viertal onderzoeksprojecten in de internationale Waddenzee van
start is gegaan.

Ecologie

zijn de kennisbehoeften grondig geïnventariseerd aan de hand van grootschalige
enquêtes onder alle betrokkenen. De conceptuele modellen zijn verder ontwikkeld,
zowel op ecologisch als sociaaleconomisch terrein, als voor de interacties tussen beide
domeinen. Veel partijen zijn momenteel bezig om
het mogelijk te maken de door hen verzamelde
Identificatie van
data via het WaLTER dataportaal te ontsluiten.
knelpunten in
Bestaande data worden nu geëvalueerd en geanalyseerd om te adviseren voor de meest efficiënte monide levenscyclus van
toring strategie: de hoogste informatiedichtheid voor
kwetsbare soorten
de laagste kosten.
Regulering baseren op grondige kennis

In de eveneens door het Waddenfonds gefinancierde projecten Mosselwad en Waddensleutels wordt de rol van mosselbanken in de Waddenzee onderzocht. Mosselbanken
zijn ook een thema in onderzoeksprojecten van NWO, en in het PRODUS onderzoek dat is gefinancierd door het ministerie van EZ en de mosselsector. Op 19 en 20
november 2012 organiseerden het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie een workshop waarin resultaten van deze onderzoeksprojecten werden
doorgesproken. De opkomst was groot - er was een zeventigtal deelnemers uit binnenen buitenland - en de discussies waren intens. Uit de
workshop bleek duidelijk dat we dankzij de onderDe ecologische
zoeksprojecten veel te weten zijn gekomen over het
ontstaan en functioneren van mosselbanken op
lacunes in de
wadplaten, de invloed van visserij op
kennishouding van de droogvallende
mosselbanken die zich permanent onder water bevinden en de consequenties van mosselzaad-invangWaddenzee gaan
(MZI’s) voor de Waddenzee. In de komenover de koppeling van installaties
de jaren komen de resultaten van nieuwe technieken
zoals satellietmetingen en isotopenmetingen beschikstructuur, functie
baar. Naar verwachting zullen die helpen om de
en waarde
overgebleven vragen te beantwoorden.

is essentieel voor
optimaal beheer van
de Waddenzee

In het kader van de bilaterale samenwerking van
Nederland en Duitsland richten de Georisk projecten PACE en ‘Future Ems’ zich op de uitwisselingen
van water, nutriënten, slib en organisch materiaal
met de rivieren en de kustwateren. De rol en dynamiek van slib is een centraal punt
in de multidisciplinaire studie van het ecosysteem van de Waddenzee. Hier ontmoeten fysica, geowetenschappen en ecologie elkaar, omdat zowel fysische processen (stromingen, golven) als ecologische (biobouwers) bijdragen aan de dynamiek.
De Biorisk projecten INFOWEB en ‘Bilateral Parasites’ bestuderen respectievelijk
de rol van invasies door exotische soorten en de rol van parasieten en ziekteverwekkers
op het voedselweb van de Waddenzee. Dit is een belangrijk onderwerp voor het beheer, zoals in 2012 ook duidelijk werd bij discussies rond de import van mosselen naar
Nederlandse wateren, en het transport van mosselen vanuit de Oosterschelde naar de
Waddenzee. Voor een goede regulering van de visserij is een grondige kennis van
potentieel invasieve soorten noodzakelijk.

Alleen tellen volstaat niet

Bij de Waddenfondsprojecten bestudeert het project
METAWAD de Waddenzee als onderdeel van een
wereldwijd netwerk van ecosystemen. Het project
gaat ervan uit dat het niet volstaat ieder jaar de aantallen vogels te tellen die de Waddenzee bezoeken
om een uitspraak te doen over de toekomstige ontwikkelingen. Beter is te kijken hoe de populaties zich
ontwikkelen: kunnen ze reproduceren, overleven ze
de winter, hebben ze genoeg te eten? Dit kan helpen om uit te maken waar de belangrijkste knelpunten liggen: in de broed-, doortrek- of overwinteringsgebieden.
Als we hierover duidelijkheid hebben, kan de Waddenzee optimaal beheerd worden
om een rol te spelen in de ontwikkeling van deze kwetsbare populaties.
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Scholekster uitkijkend
over het wad bij
Schiermonnikoog
Foto: Ted van den Bergh

Overbrengen en toepassen van kennis
Microscopische
opname van
schelpdierlarve
Foto: Wim van Egmond

In de halfjaarlijkse symposia en in speciale workshops heeft de Waddenacademie het
gebruik van recente ecologische kennis bij het beheer van de Waddenzee gestimuleerd. Na de adviezen over de modernisering van de Afsluitdijk, waaraan ook de
Waddenacademie heeft bijgedragen, was een kijk over de dijk naar ecologische verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer bijzonder interessant. De Waddenacademie blijft ook betrokken
bij de plannen om vismigratie te bevorderen en zo
de huidige ecologische barrières tussen zout en zoet
te slechten.
De Waddenacademie was ook actief bij discussies
over ecologische aspecten van alternatieve energiewinning in de Waddenzee. Na een eerdere workshop
over effecten van koelwateronttrekking (2010) werd
in 2012 bijgedragen aan een internationale workshop
over effecten van energiewinning uit wind, zon en
osmose.

Gaten in het huidige meetnet

De Waddenacademie nam initiatief tot het project WaLTER, dat door het Waddenfonds is gefinancierd. WaLTER draagt bij om de bedreigingen het hoofd te bieden
en om inzicht te krijgen in de effecten van verbeteringsprojecten op het realiseren
van de lange-termijn doelstellingen. Het project heeft tot doel om de bestaande
langjarige onderzoek- en meetprogramma’s beter op elkaar af te stemmen, gaten
in het huidige meetnet te vullen en beschikbare data beter te ontsluiten. Inmiddels

Tijdens de trilaterale wetenschappelijke conferentie in 2012 werd een aantal onderwerpen naar
voren gebracht, waaraan de laatste jaren in Neder-
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land veel onderzoek is verricht. Mosselbanken en mosselvisserij werden naar
voren gebracht in een bredere context van behoud en herstel van biodiversiteit.
Speciale aandacht verdient ook de ecologie van estuaria in het waddengebied, een
punt dat zeker in de toekomst meer onderzoek en reflectie op het beheer zal moeten
krijgen.
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Borging van kennis

Het Werelderfgoed Waddenzee verdient besluitvorming op basis van de best beschikbare ecologische kennis. De beste kennis betreft niet alleen de beste gegevens,
maar omvat ook het zo goed mogelijk duiden van de data: het vertalen van getallen
naar relevante informatie voor de eindgebruikers. Hiervoor is
een continue dialoog noodzakelijk tussen diegenen die om
kennis verlegen zitten, zoals bestuurders, beleidmakers en
Het Werelderfgoed
bedrijfsfunctionarissen en diegenen die de kennis hebben of
Waddenzee verdient besluitzouden kunnen verzamelen, zoals terreinbeheerders en onderzoekers. De Waddenacademie biedt voor deze dialoog een platvorming op basis van de best
form, met WaLTER als ankerpunt voor gedegen, innovatieve
beschikbare ecologische
en verbindende monitoring van het waddengebied.

Prioriteiten voor de komende jaren

Om de bedreigingen het hoofd te bieden en het waddengebied haar natuurwaarden
te laten behouden, moet nog veel geïnvesteerd worden in de opbouw en borging van
kennis van de ecologie.Veel van de uitdagingen van de toekomst hangen samen met
de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het gebied. Zo omvatten prangende vragen rond het al dan niet verdrinken van de wadplaten als gevolg van
zeespiegelstijging de rol die estuariene
planten en dieren op de sedimentatie en
erosie van de wadbodem kunnen spelen.
De verwachte veranderingen in wind en
regenval zullen gepaard gaan met veranderingen in de toevoer van voedingsstoffen, organisch materiaal en slib vanuit
de open zee en de rivieren, met mogelijke
consequenties voor de primaire productie en de rest van het voedselweb.
Wereldwijde veranderingen in de leefomgeving van planten en dieren kunnen
doorwerken naar de natuurwaarden van
de Waddenzee, bijvoorbeeld als gevolg
van veranderingen in het gebruik van de
het waddengebied als kraamkamer voor
vissen en als opvetstation voor trekvogels.
Om deze effecten zo goed mogelijk in te
schatten, is het van groot belang om verdere kennis te verzamelen over interacties tussen soorten en de omgeving,
over interacties tussen de soorten zelf, en
over de capaciteit van soorten om zich
aan te passen (bijvoorbeeld in hun fysiologie en gedrag) aan de veranderingen in
hun leefomgeving.
Bij de instandhouding en mogelijke vergroting van natuurwaarden is het ook noodzakelijk om rekening te houden met parallelle ontwikkelingen als gevolg van
menselijke ingrepen, zoals garnalenvisserij en natuurbouwprojecten, die de klimaatgedreven ontwikkelingen kunnen versterken of verzwakken. Het effect van ingrepen
wordt vaak alleen op lokaal niveau beoordeeld, simpelweg omdat de kennis en middelen ontbreken om effecten op het hogere aggregatieniveau van het hele waddengebied in te schatten. Het is echter voor het Werelderfgoed Waddenzee van cruciaal
belang om te weten hoe het geheel van geplande ingrepen, projecten en investeringen
van invloed is op het ecosysteem en daarmee op de versterking van de waddentoekomst
op langere termijn. Dit vraagt om een overkoepelde en geïntegreerde aanpak, onder
meer op basis van gedegen studies naar cumulatieve effecten van omgevingsfactoren
op estuariene organismen, populaties en ecosystemen.

Ecologie

Willen we vragen gerelateerd aan lange termijn ontwikkelingen,
zoals klimaatverandering en invasies door exotische soorten
kunnen beantwoorden, dan moeten we een modus vinden om de ecologische kennishuishouding voor het waddengebied als geheel langjarig te borgen. De tijdschalen
van politieke en wetenschappelijke vragen zijn echter eerder gerelateerd aan de lengtes
van nationale kabinetsperiodes, ambtstermijnen en aanstellingen, dan aan de tijd- en
ruimteschalen waarop de relevante ecologische processen zich afspelen.
De beoogde combinatie van data, duiding en dialoog zal in de behoefte aan kennis
voorzien om de natuurwaarden van de Waddenregio zo goed mogelijk beschermen.
Hiermee wordt het ook mogelijk om de effectiviteit en efficiëntie te beoordelen van
de inzet van schaarse middelen in investeringsprojecten die de internationale natuurwaarden van het gebied moeten verbeteren. Door deze werkwijze kan het waddengebied een lichtend voorbeeld zijn voor het beheer van beschermde gebieden met
menselijk medegebruik in de rest van de wereld.

Bekijk een video over het leven van plankton
op: http://youtu.be/xFQ_fO2D7f0.

Tellingen van wadvogels
bij opkomend water
Foto: Allert Bijleveld
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en cultuurhistorie

Natuurlijk
én cultureel
erfgoed

Het middeleeuwse klooster en
dorp Mont Saint-Michel,
omgeven door kwelders en wad
Foto: Erik Cleves Kristensen

Prof. dr.
De Waddenzee is erkend als natuurlijk wereldJos Bazelmans erfgoed. Het omliggende landschap met zijn

terpen, kwelders, dijken en polders is ook
cultureel en historisch van grote waarde.
In nationaal en internationaal opzicht.
De Waddenzee is een zeer waardevol natuurgebied. Daar is men het in Nederland en
ook wereldwijd over eens. Het geldt als een groot getijdengebied waar natuurlijke
processen grotendeels ongestoord plaatsvinden. Zo’n tweederde van het gebied geniet
dan ook de status van Werelderfgoed op basis van natuurlijke criteria.
Het grotere waddengebied van bedijkte kwelders en ontgonnen veengebieden, geldt
echter ook als een landschap van uitzonderlijke cultuurhistorische waarde. Het ontbreekt aan officiële internationale erkenning, maar de cultuurhistorische waarde vormt
een belangrijk onderwerp van onderzoek, beleidsvorming en publieke aandacht.
Identiteit van de regio

1

Voor de verhouding tussen econo-

mische en niet-economische waarden
van erfgoed, zie Bazelmans 2012,
Erf-goed: waarde in meervoud, Vitruvius
20, 14 — 20 en Bazelmans 2013,
Waarde in meervoud. Naar een nieuwe
vormgeving van de waardering van
erfgoed, in S. van Dommelen en C.J.


Pen, Cultureel erfgoed op waarde
geschat. Economische waardering,
verevening en erfgoedbeleid, 12 — 23.
2

Essex County Council, 2010, Compa-

rative analysis of the landscape and

De cultuurhistorie is niet alleen belangrijk voor economie en toerisme. Het is ook een wezenlijke bijdrage
aan de regionale identiteit en welbevinden.1 De waardestelling is onlangs onderbouwd in een vergelijkende
studie, waarin het waddengebied is vergeleken met vijftien andere coastal wetlands.2 In alle gebieden is sprake
van zichtbare menselijke aanpassing aan de omgeving,
in de vorm van kades, dijken, kanalen, polders, etc. In
de vergelijkende studie is gekeken naar uiteenlopende
criteria zoals oppervlak, conservering, authenticiteit,
complexiteit, kennis, tijdsdiepte en bekendheid. Het
waddengebied blijkt van de hoogste waarde in vergelijking met wereldberoemde gebieden zoals de delta van
de Po (Italië), de baai rond Mont Saint-Michel
(Frankrijk), Romney Marsh (Verenigd Koninkrijk), de
Sundarbans (Bangladesh en India), het estuarium van de
Thames (Verenigd Koninkrijk) en de Camargue
(Frankrijk).

Het
waddengebied
is qua cultuur istorie zelfs
h
waardevoller
dan het wereld
beroemde
Mont
Saint-Michel

cultural heritage of the Wadden Sea
Region, County Hall; en Waddenacade-

Internationale wetenschappelijke belangstelling

mie en Common Wadden Sea Secreta-

Het cultuurlandschap van het waddengebied is ontstaan in een complexe wisselwerking tussen mens en natuur. Het is onderwerp van steeds meer archeologisch en
historisch onderzoek. In Nederland bijvoorbeeld van Deltares, RUG, Fryske

riat, 2012, Het Waddengebied. Een
cultuurlandschap van wereldklasse,
Leeuwarden en Wilhelmshaven.
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Het waddengebied is beoordeeld als

30

een cultuurlandschap van wereldklasse. De beoordeling van het
waddengebied en de vijftien vergelijk
bare gebieden leverde de volgende

25

classificatie op (Score: 1= laag; 2 =
gemiddeld; 3 = hoog; 4 = uitzonderlijk)
Bron: Het Waddengebied. Een cultuurlandschap van wereldklasse. Uitgave van
CWSS en Waddenacademie (2012).

Verdronken middeleeuws boerenland

20

dat zichtbaar werd tijdens eb in 2011.
De bovenliggende sedimenten waren
weg gespoeld door een groeiend getij-

—O
 ppervlak van het
cultuurlandschap

denkanaal ten noorden van het eiland
Pellworm (Duitsland).

15

Bron: Karsten Reise

— Ongeschondenheid
— Authenticiteit
—A
 rcheologisch en

10

Vetesamenleving

documentair bewijsmateriaal
 anpassing van de
—A
natuurlijke omgeving
— Tijdsdiepte

mens voorzag eerst in zijn levensonderhoud door jagen en verzamelen, later door
eenvoudige landbouw. In het waddengebied liggen op grotere diepte vrijwel zeker
goed geconserveerde vindplaatsen van deze gemeenschappen. In de tweede periode,
vanaf de vroege ijzertijd, in een waddensysteem dat zich door de afnemende zeespiegelstijging in grote trekken had gestabiliseerd, ontstond een cultuurlandschap,
waarin terpbouw een belangrijke rol speelde. Dit eeuwenoude landschap is tot op
de dag van vandaag herkenbaar. In de middeleeuwen, de derde periode, ontstonden
binnen de boerengemeenschappen van het kustgebied niet alleen nieuwe, christelijk
georiënteerde gezagsverhoudingen. Ze gingen ook veengebieden ontginnen, kwelders bedijken en internationale handelsrelaties opzetten. Agrarische en maritieme
rijkdom bepaalden ook in de vierde periode, die begon na de middeleeuwen, het
beeld. Doordat het gebied buiten de centra van de industriële revolutie lag, bleef tot
in de 21e eeuw de complexe en lange biografie van
het cultuurlandschap goed zichtbaar.

5

— Associatieve culturele waarde

(CA)

(ES)

Nova Scotia Dykelands

(GY)

Nationaal Park Doñana

(US)

Essequibo

(BD, IN)

Cape Cod

(RO)

De Sundarbans

(FR)

Donau-delta

(LT, RU)

Camargue

(IR)

Koerse Schoorwal

(HR, BA)

Zuid-Kaspisch laagland

(GB)

Neretva-delta

(GB)

Greater Thames Estuary

(GB)

The Wash

(FR)

Romney Marsh

(IT)

Baai van Mont Saint-Michel

Po-delta

(NL, DE, DK)

Waddengebied

0

Ook de introductie van bedijking betekende geen impuls voor politieke ontwikkeling.
Dijken konden worden gebouwd en onderhouden door relatief kleine gemeenschappen. Tot circa 1500 bestond er in het gebied geen monopolie over geweld van de zijde
van een centrale staat. Waarschijnlijk was kleinschalige oorlogvoering endemisch. De
vetesamenleving zoals we die kennen uit de historische bronnen heeft diepe
historische wortels. Hieraan kwam pas een einde door de incorporatie van het waddengebied in de staatsstructuur van externe machten.

Akademy en UCF. De Fryske Academy en de Waddenacademie organiseerden in 2012
in Leeuwarden en Terschelling het congres van The Permanent European Conference
for the Study of the Rural Landscape (PECSRL). Dit laat de grote internationale, wetenschappelijke belangstelling voor het gebied zien.
In de Atlas van Nederland in het Holoceen 3 is goed te volgen hoe het waddengebied
na de laatste ijstijd vorm heeft gekregen. Door de tijd heen is de mens een steeds grotere geologische kracht geworden. Dat is aantoonbaar vanaf de Romeinse tijd.
Understanding the cultural historical value of the Wadden Sea region biedt een stand van
zaken van het (inter)nationale onderzoek en een overzicht van de stappen waarin
de menselijke invloed op het gebied vorm heeft gekregen.4 De geologische ontwikkeling en wijzigingen in de bestaanswijze, de technologie, de organisatie van arbeid
en het gebruik van natuurlijke en fossiele brandstoffen staan in de fasering centraal.
Met iedere stap nam de invloed van de mens op zijn natuurlijke omgeving exponentieel toe. Iedere keer werd een combinatie zichtbaar van door de mens bedoelde en
onbedoelde, vaak ook negatieve effecten. Soms kwam de mens deze effecten te boven
door de toepassing van technologische of organisatorische innovaties; soms ook niet.

3

J. Bazelmans, M. van der Meulen, P.

Vos en H. Weerts 2011, Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap
en bewoning vanaf de laatste ijstijd
tot nu, Amsterdam (vijfde druk 2012).
4

J. Bazelmans, D. Meier, A. Nieuwhof,

T. Spek en P. Vos, 2012, Understanding the cultural historical value of the
Wadden Sea region. The co-evolution

Verdronken landschappen

Op hoofdlijnen zijn tussen het einde van de laatste ijstijd tot en met de vroegmoderne tijd vier perioden te onderscheiden: een eerste, millennia-lange fase waarin door
de postglaciale zeespiegelstijging sprake was van een verdrinking van het gebied. De

Archeologisch en historisch onderzoek heeft laten
zien dat het gebied in agrarisch opzicht al vanaf de
late prehistorie zeer rijk was. De bevolkingsdichtheid en de omvang van dorpsgemeenschappen was
naar Europese standaarden altijd hoog. Gek genoeg
ontstonden er in het gebied echter geen politieke
structuren boven het niveau van de stammensamenleving. Mogelijk was het totale aantal bewoners
te klein en waren bestaansbronnen te gelijkmatig
verdeeld. Daarnaast was het gebied waarschijnlijk
moeilijk te controleren omdat het bestond uit een
rijk van tientallen kleine gemeenschappen, gescheiden door kleinere en grotere armen van de zee.

of environment and society in the Wadden Sea area in the Holocene up until
early modern times (11.700 BC —
1800 AD). An outline, Ocean & Coastal
Management, 114 — 126.

Ondanks de introductie in de laatste 150 jaar van
het gebruik van fossiele brandstoffen in landbouw,
ontginning, inpoldering en kustverdediging getuigen de vele terpen, dijken, sloten en verkaveling nog steeds van een lange geschiedenis van de
wisselwerking tussen mens en natuur. Het maakt
het gebied tot een van de oudste en meest complexe cultuurlandschappen in Europa en de wereld.
Het zijn daarom niet alleen de natuurlijke maar
ook de cultuurhistorische waarden die onze zorg
verdienen. Een veelheid aan lokale initiatieven, zoals gefinancierd binnen het Waddenfonds, laat zien
dat dit binnen het gebied al een vanzelfsprekendheid is.

Het is een
van de oudste
en meest
complexe
cultuur
landschappen
ter wereld
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Prioriteiten voor de komende jaren

In de komende jaren is het belangrijk verder te werken aan het politiek-maatschappelijke bewustzijn van de cultuurhistorische waarden van het waddengebied. De
Waddenacademie sluit daarvoor graag aan bij bestaande kunstzinnige en culturele
activiteiten zoals Oerol (zoals het meerjarige project Sense of Place) en de kandidatuur
van Leeuwarden voor Culturele Hoofdstad 2018. Tegelijkertijd moet worden
gewerkt aan een bestendiging en internationale verbreding van het bloeiende
archeologisch-historische onderzoek. Voor Nederland zouden we kunnen denken
aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda: in internationaal verband moet
vooral aandacht worden besteed aan het creëren van netwerken van onderzoekers.
Tot slot is een structurele integratie aan de orde van het cultuurhistorische erfgoed in de ruimtelijke ordening van het gebied. Voor het laatste is het belangrijk
cultuurhistorische informatie en kennis op een eenvoudige en toegankelijke wijze
beschikbaar te stellen. In trilateraal verband wordt daarom bijvoorbeeld gewerkt aan
een archeologische kenniskaart.

“Kijken naar
wat er wél
kan”

Windmolens Delfzijl
Foto: Ruby Tiben

Het waddengebied is een schoon, vrucht-

Keer het denken om

die met de uitwerking aan de slag kunnen

baar en ruimtelijk gebied. Hoe kan dit

Volgens Keurentjes heeft de inzet van de

gaan.” De sociaaleconomische denktank mag

gebied zich duurzaam ontwikkelen, nu

Waddenacademie in de denktank geleid tot

dan een eindrapportage hebben uitgegeven,

en in de toekomst? Die vraag probeerde

een omkeren van het denken. “De gedachte

hij blijft voorlopig wel bestaan. Keurentjes:

de sociaaleconomische denktank, op-

was eerst ‘wat kan er niet?’ Nu is dat anders:

“Sommige punten kunnen nog verder worden

gericht door de Waddenacademie in 2009,

‘wat kan er wel?’ Deze omkering gaf binnen

uitgewerkt. Als de Waddenacademie er be-

te beantwoorden. Midden 2012 verscheen

de denktank veel positieve energie. Het

hoefte aan heeft, kan de denktank weer bij

de eindrapportage van de denktank.

waddengebied kent veel sterke kanten: of

elkaar komen om over onderwerpen van het

het nu gaat om garnalen, zilte teelt of agra

gebied te spreken.”

“De sociaaleconomische denktank is ingesteld

rische producten. Neem de proeftuin op

om theorie en praktijk in het waddengebied op

Texel voor zilte teelt (zie pag. 52). De proeftuin

Want wie moeten uiteindelijk voor een duur-

academische niveau aan elkaar te verbinden,”

haalt wetenschappelijke experimenten naar

zame ontwikkeling van het waddengebied

legt Frans Keurentjes, lid van de denktank,

de praktijk. Dat past in de visie van de denk-

zorgen? “Dat is een punt van veel discussie”,

veehouder en commissaris van Friesland

tank om dit soort sterke punten in de regio te

zegt Keurentjes. “Verwacht je uitvoering van

Campina uit. De leden van de denktank komen

benutten, benadrukken en uitvergroten.”

de overheid of moet het bedrijfsleven aan de

uit allerlei sectoren: onder meer recreatie,

slag? Zoals ik het zie: de overheid vangt geen

visserij, veeteelt, akkerbouw, energie en

De sociaaleconomische denktank gaf midden

vissen en melkt geen koeien. Zij creëert alleen

de landschappelijke ontwikkeling van

bankwezen. “De Waddenacademie daagde

2012 haar eindrapportage uit. In de rappor-

randvoorwaarden in de vorm van wetten en

het waddengebied voor de bedijking

ons uit om op een niveau hoger dan per sec-

tage gaan de leden in op kansen, op wat er

regelgeving. Het zijn de mensen, bewoners,

was. De bewoningsmogelijkheden

tor te denken. Welke ontwikkelingen voor

dus wél kan in het gebied voor een duurzame

toeristen en bedrijven die het moeten doen.”

het gebied dragen bij op lange termijn?”

sociaaleconomische groei. Keurentjes: “Het

Deze kaarten laten zien hoe dynamisch

werden er direct door bepaald.
Bron: Bazelmans et al. Ocean & Coastal
Management. Zie ook noot 4 pag. 32.

rapport en de resultaten zijn geen pasklare
adviezen. Het is bedoeld voor beleidsmakers,

Foto: Jan Huneman
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Uitzicht op Zurich, Friesland,
vlak bij de Afsluitdijk
Foto: https://beeldbank.rws.nl,
Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Wonen en
werken in
werelderfgoed
Prof. dr.
Jouke
van Dijk

Visserij, historie, gaswinning, bevolkingskrimp,
bodemdaling, kwetsbare natuur, havens, toerisme, cultuur en bewoners. Het waddengebied
kenmerkt zich door een wisselwerking van tal
van activiteiten en ontwikkelingen. Tegelijkertijd
is er een duidelijk besef dat elke menselijke
handeling invloed heeft op het werelderfgoed.
In het jaarverslag 2009 - 2010 constateerden we dat het lastig is om financiering te
vinden voor onderzoek naar sociaaleconomische en ruimtelijke thema’s. Middelen
uit het Waddenfonds zijn bijvoorbeeld niet bestemd voor maatregelen of onderzoek
gericht op verbeteren van de leefbaarheid.
Toch is een aantal belangrijke vraagstukken aangepakt. Het project WaLTER is met
financiering vanuit het Waddenfonds opgezet voor geïntegreerde monitoring op
lange termijn (zie ook “Wegwijs in een doolhof van data” op pag. 24).Voor WaLTER zijn ook vragen en indicatoren op sociaaleconomisch terrein bepaald. In 2013
startte een project om de sociaaleconomische en demografische situatie van het hele
trilaterale waddengebied te beschrijven als nulmeeting voor verdere monitoring. De
resultaten komen eind 2013 beschikbaar. De door de Waddenacademie opgerichte
sociaaleconomische denktank gaf midden 2012 haar eindrapportage uit (zie ook “Kijken naar wat er wél kan” op pag. 35) en nam initiatief tot het maken van toekomstscenario’s die ondersteuning bieden bij het formuleren van het beleid voor het gebied.
Toerisme aan de noordelijke kust

Op initiatief van de Waddenacademie worden samen met Stenden Hogeschool
Leeuwarden, de University Campus Fryslan en de Rijksuniversiteit Groningen begin
2013 vier promotieonderzoeken gestart. Deze moeten meer inzicht geven in de toekomstige sociaaleconomische ontwikkeling in het gebied.
De relatie tussen de economische kracht en leefbaarheid staat centraal in het onderzoek
‘Leefbaarheid en de economische kracht van Fryslan’. Daarnaast zijn er drie onderzoeken gericht op de ontwikkeling van het toerisme en vrijetijdsbesteding. Het onderzoek
‘Kusttoerisme in de waddenregio in internationaal perspectief ’ geeft inzicht in de kansen en bedreigingen van intensiever en internationaler kusttoerisme in de regio. Ook
wordt onderzocht of de Friese identiteit is in te zetten voor marketing en branding. Het
project‘vrijetijdseconomie’ onderzoekt het economisch belang en ontwikkeling van de
verschillende vrijetijdssectoren. Deze onderzoeken zijn belangrijk voor de ontwikkeling
van het kusttoerisme aan de noordelijke kust, dat vergeleken met Duitsland onderont-
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wikkeld is. De combinatie van visserij en toerisme,
bijvoorbeeld bij Lauwersoog, kan helpen om dat
kusttoerisme te ontwikkelen.
De export van pootaardappelen is van oudsher een
belangrijke pijler van de regionale economie. De
Waddenacademie ondersteunt een door het Waddenfonds gefinancierd promotieonderzoek op Texel naar
zilte teelt van onder andere aardappelen, die mogelijk
een nieuw perspectief kan bieden voor de export.

Financiering voor grote onderzoeksprojecten blijft een prioriteit voor de komende
tijd. Er is gebrek aan gedetailleerd inzicht in de economische dynamiek van de specifieke sectoren en gebieden. Met WaLTER wordt geïnvesteerd om hier meer kennis
over op te bouwen. In welke sectoren gaat het slecht? Wat zijn de kritische factoren
die de leefbaarheid in een dorp bepalen? Waar liggen kansen voor vernieuwing? In
hoeverre kunnen toerisme en recreatie ook in de toekomst economische dragers blijven? Hoe verhoudt zich dit tot verwachte veranderingen in het klimaat en energiewinning en de gevolgen daarvan voor de kustverdediging en mogelijkheden voor
bewoning?

Recent onderzoek laat
zien dat jonge
mensen ook
naar de waddenkust verhuizen

De natuur en de bewoners: Hoe maken we de afwegingen?

De afweging tussen ecologische en economische belangen kenmerkt zich door soms
moeilijk meetbare en lastig vergelijkbare criteria en karakteristieken. Zowel de
gebruikswaarden als de niet-gebruikswaarden van het gebied moeten in kaart worden
gebracht. Wereldwijd is er veel aandacht voor de economische waardering van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. In Nederland blijft men sceptisch, maar in Europees
verband is afgesproken om ecosysteemdiensten te
gaan waarderen en relateren aan fysieke veranderingen in het milieu (zie ook de door de Waddenacademie gepubliceerde Verkenning Improving Benefit
Transfer for Wetland Value: Income Adjustment and
Economic Values of Ecosystem Goods and Services,
Eugenio Figueroa).

Duurzaam vissen

Foto: Thea Smit

De Waddenacademie organiseerde een workshop
over de mosseltransitie. De garnalenvisserijsector
ontwikkelt nieuwe, minder schadelijke en energiezuinigere vistechnieken. Deze zijn echter zo efficiënt dat er risico op overbevissing
ontstaat. Invoering zou dan ook samen moeten gaan met een sanering van het aantal
vissersboten. Investeringen in onderzoek naar duurzame garnalenvisserij versterken
op langere termijn de intrinsieke kwaliteiten van het waddengebied.
Energiewinning en aardbevingen

Gaswinning is een belangrijke inkomstenbron, maar zorgt ook voor risico’s als
bodemdaling en aardbevingen. Ook inname van koelwater, baggeren voor kolenaanvoer, blue energy (energie uit menging van zout en zoet water) en windmolens hebben
gevolgen voor het ecosysteem. De Waddenacademie organiseerde een aantal workshops over deze onderwerpen om kennis te inventariseren en verspreiden onder belanghebbenden en bewoners. Een social impact analysis helpt inzicht te geven in de
standpunten en gevoelens van de waddenbewoners over deze thema’s en zou bijzonder
waardevol zijn.

Economische en ecologische waarde

Wat betreft de economische waarde van de natuur is
er een aantal kennislacunes.Wat is het profijt voor de
regio van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied,
zoals het gas? En wat is de waarde van de natuurlijke
en landschappelijke kwaliteit en het cultureel erfgoed? In hoeverre vormen grote investeringen in
kolengestookte of kernenergiecentrales in de
Eemsdelta, of de ondergrondse opslag van CO2 een
bedreiging voor het ecosysteem? Wat betekent verzilting of de overgang naar een bio-based economy
voor de landbouw? Hoe groot is de sociaaleconomische waarde van het medegebruik? Wat zijn de toekomstperspectieven voor zowel het economische als
het ecosysteem?

De Waddenacademie evalueerde de monitoring van de effecten van 23 jaar gaswinning op de bodemdaling op Oost-Ameland (zie ook “Beter onderzoek bodemdaling
door audit” op pag. 23) en organiseerde in december 2011 een symposium op
Ameland om de resultaten publiekelijk te bespreken. Begin 2013 startte de Waddenacademie in opdracht van de NAM met een soortgelijke audit naar de effecten van gaswinning in Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, Anjum en Ameland.
Bestuurlijke veranderingen

Onlangs is de Raad voor de Wadden opgeheven en is het Regionaal College Wadden
geherstructureerd. Het beheer over het Waddenfonds is gedecentraliseerd van het Rijk
naar de provincies. De Waddenacademie bracht twee publicaties uit over bestuur in het
waddengebied en het thema komt regelmatig terug op de symposia. Ook heeft de
Waddenacademie Arcadis opdracht gegeven om met hulp van het project OURCOAST een inventarisatie te maken van verschillende governance-modellen voor
beheer van vergelijkbare gebieden elders in de wereld.

Voor de Waddenacademie ligt er een taak om zichtbaar te maken in welke mate de verschillende waarderingsmethoden bijdragen in de afweging tussen
economische en ecologische voor- en nadelen.
Data over bewoners

Het verzamelen van sociaaleconomische data over
het gedrag van inwoners, bezoekers en bedrijven
vergt investeringen op grote schaal. Die data zijn
nu nauwelijks beschikbaar. WaLTER is een goed
beginpunt en is uit te breiden met een social impact
analysis.

Tegen de trend

De gemeenten langs de waddenkust vormen een krimpgebied waar meer mensen wegtrekken dan heen gaan. Toch blijkt uit het recent onderzoek van promovenda Rixt
Bijker dat jonge mensen juist naar de waddenkust verhuizen, onder andere vanwege
de goedkope huizen. Trends als het Nieuwe Werken en de verspreiding van breedbandinternet kunnen deze tendens versterken, omdat het mensen in staat stelt meer
thuis te werken.

Foto: Berend van Zeggeren
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Douwe Hollenga
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Waddenacademie in regio

Adviseur en oud-lid Regionaal College
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Waddengebied (RCW) en Hendrik
R. Oosterveld

De onderzoeksvragen zullen deels een voor het gebied uniek karakter hebben. Het is
de moeite waard te onderzoeken in welke mate de ontwikkelingen en problemen op
sociaal- en ruimtelijk economisch terrein ook voorkomen in het Duitse en Deense
waddengebied en in vergelijkbare gebieden elders in de wereld. De Waddenacademie
werkt nu samen met het Common Wadden Sea Secretariat aan een matrix naar voorbeeld van het Great Barrier Reef die een koppeling maakt tussen beleidsvragen en
onderzoek en zo de prioriteit van onderzoeksprojecten helpt bepalen. Deze input
wordt gebruikt voor de trilaterale Ministerconferentie in 2014.

Adviseur en oud-LNV regiodirecteur Noord

“Dwing de
dialoog af”

Investeringen en onderzoek moeten de intrinsieke waarden en kwaliteiten van het
gebied versterken. Het onderzoek naar zilte teelt en duurzame technieken voor garnalen- en mosselvisserij zijn goede voorbeelden. Dit soort onderzoek draagt bij aan versterking van het economische draagvlak van de regio én aan oplossingen voor problemen die zich op internationaal niveau voordoen.

Bezoekers tijdens de
posterpresentatie op het
13th International Scientific
Wadden Sea Symposium
Foto: Zwanette Jager

De Waddenacademie moet dé netwerk-

leven zijn nodig om te weten waar behoefte

maken en op de juiste plekken te krijgen. En

organisatie zijn die overzicht heeft en

aan is in de regio,” zegt Hendrik Oosterveld.

dat betekent ook buiten de noordelijke provin-

orde op zaken stelt in de omvangrijke

“De Waddenacademie blinkt uit als het gaat

cies en zelfs buiten Nederland. Het internatio-

hoeveelheid kennis van de waddenregio.

om een wetenschappelijke manier antwoord

nale symposium van november 2012 laat zien

Open en toegankelijk voor iedereen die

te geven op (onderzoeks)vragen. Maar wat

dat de intenties goed zijn en er meer en meer

behoefte heeft aan kennis en informatie.

betreft die dialoog, kan ze nog actiever zijn

wordt ingezet op het vinden en binden van

Met die ambities ging de Waddenaca-

en proberen bestuurders meer uit te dagen.”

(inter)nationaal publiek.”

demie nu bijna vijf jaar geleden van start.

Foto: Gwendolen Tee

Alle leden van het bestuur en van de advies-

Miljoenen besparen

Hendrik R. Oosterveld en Douwe Hollenga

raad zijn wetenschappers, met uitzondering

Wat kostenbesparing betreft, is de rol van de

onderzochten in 2012 of de Waddenacademie

van Ed Nijpels. Voor aansluiting bij het bredere

Waddenacademie volgens Hollenga onom-

haar ambities en doelen waar wist te maken.

publiek in de regio geeft de Waddenacademie

streden. “Ik kan er geen cijfer aanhangen,

Beide adviseurs hebben ruime ervaring in

populaire publicaties als de Waddenreeks

maar het is veel duurder als overheden steeds

het bestuurlijke, wetenschappelijke en

uit (zie ook het overzicht van publicaties in dit

zelf moeten gaan uitvinden of een bepaalde

b eleidsmatige noorden en waren lid van

jaarverslag). Ook organiseert ze de Wadblik

onderzoek al gedaan is. Of zelfs onderzoek

het Regionaal College Wadden.

filmavonden, seminars en symposia. Als

laten doen naar een onderwerp dat al onder-

aanvulling adviseren Hollenga en Oosterveld

zocht is. De Waddenacademie biedt het over-

Bestuurders uitdagen

om de eigen kennisagenda jaarlijks aan te

zicht en kan relevante informatie en kennis

Er is grote waardering voor het wetenschap-

passen. Hollenga: “Dat dwingt om de dialoog

op de juiste plek krijgen via haar wetenschap-

pelijke gehalte van het werk van de Wadden

met partijen in de regio te blijven aangaan.

pelijke netwerk. Dat scheelt vele miljoenen

academie. Zo zijn de reviews die de Wadden

Zijn er nieuwe ontwikkelingen, moeten priori-

euro’s. En het bieden van overzicht is van

academie opstelde voor het programma Naar

teiten worden bijgesteld? Blijf duidelijk maken

onschatbare waarde voor de kennis en mo-

een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma

wat de Waddenacademie wel en niet doet en

nitoring van een kostbaar natuurgebied als

erg goed ontvangen, aldus de onderzoekers.

blijf daarover communiceren met eigen

de Wadden.”

Tegelijkertijd zorgt die nadruk op de weten-

middelen.”

schappelijke kant, dat er niet altijd genoeg
inzet is op de verbinding met beleid en praktijk.

Hendrik Oosterveld ziet dat de Waddenacademie in haar vijfjarig bestaan veel heeft gepro-

“Dialoog met bestuurders, beleidsmakers,

duceerd en in kaart gebracht. “Nu is het zaak

maatschappelijke organisaties en bedrijfs

alle resultaten en informatie toegankelijk te
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Secretaris van Common

Waddenacademie

Wadden Sea secretariat

“Onderzoek
dat verder
kijkt dan
landsgrenzen”

Klimaatverandering
in het waddengebied
Prof. dr.
Pavel Kabat

Bron: Common Wadden Sea secretariat

Om het waddengebied duurzaam te

Internationaal waddennetwerk

makkelijke opgave en vergt vergaande af-

b eschermen, moeten Denemarken,

In 2010 besloten de drie betrokken regeringen

stemming. Enemark: “De drie regeringen

Duitsland en Nederland de krachten

om een gezamenlijk Duits-Deens-Nederlands

moeten goede afspraken maken over de

bundelen. Een trilateraal onderzoeks-

onderzoeksplatform op te zetten. De ge-

t rilaterale onderzoeksagenda. Wie doet

platform en een gezamenlijke onder-

sprekken en discussie daarover zijn nu in

wat? Hoeveel geld is beschikbaar? Bouwen

zoeksagenda zijn nodig voor het voort-

volle gang. De Waddenacademie heeft hierin

we een nieuwe organisatie op, of borduur

bestaan van excellent onderzoek in

een rol gespeeld door samen met Duitse en

je voort op een bestaande organisatie, zoals

het gebied.

Deense wetenschappers een internationale

de Waddenacademie? De discussie daar-

onderzoeksagenda en -netwerk op te zetten.

over begint nu pas. En is een lastige.”

Variaties van het klimaat zijn van alle tijden.
Sinds de 19e eeuw stijgt het atmosferisch gehalte van koolstofdioxide - het belangrijkste
broeikasgas - echter veel sneller, hoofdzakelijk
door menselijke activiteiten. Naar verwachting
zullen deze veranderingen zich in de komende decennia verder versneld doorzetten.
Wat betekent dit voor het waddengebied?

Het meest prominente gevolg van klimaatverandering voor de Wadden is dat zeespiegelstijging ‘het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die nu kennen, niet vanzelfsprekend’ maakt. Dit stelde de Deltacommissie in haar rapport in 2008 (Kabat P.
et al. 2009). Geomorfologische processen die wadsystemen in evenwicht houden met
een stijgende zeespiegel, kunnen tekort schieten wanneer de stijging te snel gaat of te
abrupt is, met ‘verdrinking’ van de zandplaten en eilanden tot gevolg. Naast deze
dramatische, maar wellicht vermijdbare gevolgen, zijn er echter tal van andere, subtielere maar daarom niet minder belangrijke veranderingen in het gebied te verwachten.Voorbeelden zijn veranderingen in het zoutgehalte van het water, de morfologie van het wad, populaties en voedselweb in het
water en op het land, maar ook toerisme en economische activiteit. Klimaatverandering en de gevolgen
Het voortbestaan
daarvan zullen dan ook in vrijwel elke sector belangvan de Waddenzee
rijk zijn bij de vorming van lange termijn visies voor
het waddengebied.
zoals we die nu

Baanbrekend. Zo noemde UNESCO het onder-

Onderzoekscentra als het Alfred Wegner

zoek in het waddengebied bij toetreding tot

I nstitut en het GKSS Research Centre zijn

Sleutelrol

de Werelderfgoedlijst. Volgens Jens Enemark

geschikte partners voor zo’n netwerk.

De Waddenacademie heeft met haar nadruk

Anticiperen

op de Wadden als systeem een belangrijke

Op al deze terreinen zal het wadsysteem zich deels
autonoom aanpassen. Maar het zal ook deels geholpen moeten worden om zich aan te passen en misschien heeft het ook verdediging nodig. Beleid gericht op bescherming en herstel
zal - wellicht vaker dan wanneer klimaatverandering niet zou spelen - regelmatig
geëvalueerd moeten worden op haalbaarheid van doelstellingen en effectiviteit van
maatregelen. Adaptatiemaatregelen zijn steeds te actualiseren op basis van gerealiseerde veranderingen.Voor een deel zullen we echter ook moeten anticiperen en de
duurzaamheid van investeringen nu moeten vergroten door ze robuust te maken ten
aanzien van toekomstige veranderingen. Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat natuurbehoud samen moet kunnen gaan met hiermee niet conflicterende, duurzame
economische activiteiten. Klimaatadaptatie zal verankerd moeten worden in de ruimtelijke ordening van de waddenregio. Het biedt echter ook kansen voor innovatieve,
klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling in het gebied.

heeft de Waddenacademie daarin pionierswerk verricht met het opstellen van een inte-

Enemark: “Problemen als klimaatverandering,

rol gespeeld om deze discussie internationaal

grale onderzoeksagenda voor het Nederlandse

het vóórkomen van invasieve soorten, vis-

op de kaart te zetten. Enemark. “Als de

waddengebied. Enemark is secretaris van

serij en bevolkingskrimp stoppen niet bij de

Waddenacademie zou ophouden te bestaan,

het Common Wadden Sea secretariat.

landsgrenzen. We hebben behoefte aan

dan mis je een onafhankelijke instantie die

“De kracht van die onderzoeksagenda is

grensoverschrijdend onderzoek dat verder

het grote verband ziet. En die de kracht heeft

het sectoroverschrijdende onderzoek. De

kijkt naar gevolgen en onderlinge relaties.

om, ook trilateraal, te agenderen!”

Waddenacademie heeft niet alleen aandacht

Dat rekening houdt met het hele wadden

voor natuur, maar ook voor zaken als sociaal-

systeem en de processen die daarbij horen.

economische ontwikkelingen en de landschap-

Eb en vloed, verplaatsing van zand en klei

pelijke waarden in gebied. Dat is een stimulans

door wind en water en flora en fauna houden

voor integraal, grensoverschrijdend weten-

ook niet op waar het ene land eindigt en het

schappelijk onderzoek van de Waddenzee.”

andere begint.” Internationale samenwerking
op wetenschappelijk gebied is echter geen

kennen is niet vanzelfsprekend

46

Portefeuille

Adaptatieopties ten behoeve van de kustverdediging omvatten
naast harde ingrepen als dijkaanpassing en zandsuppletie ook
veel zachte opties als aangepast duin-, kwelder- en zomerpolderbeheer, erosie- en sedimentatiecontrole met behulp van biobouwers, ruimtelijk planning, rampenbestrijding, etc. Hoe een effectieve mix van adaptatiemogelijkheden eruit ziet voor het
waddengebied, met oog voor internationale afstemming, behoeft
nog veel studie.

Waddenzee biedt unieke kans

Ondiepe kustgebieden en estuaria leveren een onevenredig grote bijdrage aan de
broeikasgasproductie en -emissies. Mondiale schattingen worden echter nog steeds
te weinig ondersteund door regionale studies. In kwelders is de situatie nog gecompliceerder onder invloed van planten en de episodische overstromingen. Van de broeikasgasemissies van kwelders in de Nederlandse Wadden is bijna niets bekend. De productie van broeikasgassen in de Waddenzee, hun emissie naar de atmosfeer en hun
export naar de Noordzee is niet goed bekend, maar potentieel zeer belangrijk.

Slijkgravers als de veelkleurige
zeeduizendpoot produceren het
broeikasgas lachgas. Zij dragen bij
aan significant hogere lachgasemissies in bewoonde ten opzichte van
onbewoonde sedimenten.
Bron: I. Heisterkamp, 2012

In de Nederlandse Waddenzee zijn metingen aan broeikasgasproductie en -emissies te combineren met bestaande en geplande ecologische onderzoekingen wat een unieke kans biedt voor
nader onderzoek.

door klimaatopwarming sterk heeft
kunnen uitbreiden.
Bron: S. Witte, C. Buschbaum, J.E.E.
van Beusekom and K. Reise, 2012

Recente inzichten in relatieve zeespiegelstijging (inclusief gemiddelde bodemdaling)
zoals samengevat in het Deltacommissie rapport leiden tot een range in stijging voor
2100 van 0,65 tot 1,30 m. Het mag duidelijk zijn dat zelfs de conservatieve schattingen
van zeespiegelstijging dicht tegen de geomorfologische drempelwaarden aan liggen.
De huidige kennis op het gebied van golfkeringen kan bij een volgende toetsing van
onze waterkeringen leiden tot het afkeuren van sommige dijken in het waddengebied
en op de eilanden. Omdat de financiële consequenties hiervan bijzonder groot kunnen zijn, zullen de nieuwe inzichten op basis van metingen stevig onderbouwd
moeten worden.

Klimaateffecten in het waddengebied

De gecombineerde klimaateffecten van opwarming, toename van extreme neerslag,
zeespiegelstijging en verzoeting door toenemende rivierafvoer hebben gevolgen voor
de ecologie, direct op de fysiologie, de fenologie en het gedrag van organismen, en
indirect door de sterke geomorfologische veranderingen die kunnen optreden. De
consequenties daarvan op biomassa en productiviteit, soortensamenstelling en gedrag
zetten de structuur en het functioneren van het voedselweb onder druk, met gevolgen
voor duurzaam gebruik en robuuste bescherming van natuur.
Zo heeft het zoutgehalte van het water directe invloed op het bodemleven van het
wad. Het zoutgehalte hangt samen met de aanvoer van zoet water, die mede wordt
bepaald door neerslag en menselijk ingrijpen in de waterstand van rivieren. De invloed van neerslag op de rivierafvoer bepaalt een groot deel van de jaar tot jaar variaties
in zoutgehalte. Een groot effect hebben pulsen van bijna volledig zoet water die enige
dagen aanhouden, bijvoorbeeld bij recordafvoeren van de Rijn en IJssel. Als het overvloedige water niet opgevangen kan worden in het IJsselmeer maar geloosd moet
worden op het wad, kan dat aanleiding geven tot massale sterfte van het bodemleven.
Herstel daarvan kan jaren duren.

Breekpunt zeespiegelstijging

Ten aanzien van zeespiegelstijging is vaststelling van het geomorfologische ‘breekpunt’ essentieel: wat is de drempelwaarde
in zeespiegelstijging waarboven het wad ‘verdrinkt’ en in zijn
huidige vorm dus kan verdwijnen, of waaronder het kan blijven
meegroeien en min of meer in zijn huidige vorm kan blijven
bestaan? Momenteel wordt die drempelwaarde ingeschat op
zo’n 60cm per eeuw, maar ze varieert tussen de verschillende geomorfologische
elementen. Zo lijkt de drempelwaarde voor grote getijdenbekkens het laagst (3 mm/
jr), ligt die voor kleine bekkens al hoger (6mm/jr) en voor kwelders het hoogst
(9mm/jr), maar de kwantitatieve onderbouwing hiervan is niet sterk.Verrassend lijkt
de drempelwaarde omhoog te gaan als ook de stormfrequentie zou toenemen, wat
verklaard kan worden uit de grotere zandaanvoer tijdens storm. Ook hiervan is al
dan niet bevestiging gewenst.

Voorbeeld van een invasieve soort,
Nieuwzeelandse zeepok, die zich

De geschatte potentiële totale emissies van broeikasgassen
naar de atmosfeer vanuit het wad en aangrenzende gebieden
zijn van een dusdanige omvang dat een verkleining van de
onzekerheden gewenst is. Hiervoor zijn nieuwe metingen
nodig van de drie belangrijkste broeikasgassen - CO2, methaan
en lachgas - en de achterliggende processen, jaarrond en zoveel
mogelijk gebiedsdekkend. Productie of opname in water en bodem moeten met behulp van waterstromingsmodellen gekoppeld worden aan transport van broeikasgassen naar de Noordzee
om de totale balans te kunnen kwantificeren zonder dubbeltellingen of omissies.

Klimaat en water

Strenge winters lijken een voorwaarde te zijn voor een goede aanwas van nieuwe
schelpdieren. Predatoren als garnalen en krabben dringen dan later in het seizoen het
wad binnen waardoor jonge schelpdieren de kans krijgen op te groeien tot een formaat
waarbij ze niet meer eetbaar zijn voor deze predatoren.
Workummerwaard zandmotor met de
meetresultaten van de morfologische
processen eroverheen gelegd.
Bron: I. Wiersma A., 2012

Uit onderzoek naar de puitaal, een indicatorsoort voor vissen in de Noord- en
Waddenzee, is gebleken dat een verhoogde watertemperatuur de opname van zuurstof
door vissen vermindert. Dit vermindert vervolgens de groei en het voorkomen van
deze soort, wat uiteindelijk tot extinctie of tot migratie van de soort zal leiden wanneer
het zeewater te warm wordt. Een verlaagd zuurstofgehalte als gevolg van temperatuurverhoging werkt ook door op schelpdieren en hun predatoren.
Het Noordzeeklimaat liet in de afgelopen vijftig jaar twee grote onregelmatigheden
zien. In de zeventiger jaren waren watertemperatuur, saliniteit en Atlantische instroom
lager dan normaal. Sinds de tachtiger jaren zijn de trends tegengesteld. Snelle en grootschalige veranderingen in plankton, bodemleven en vispopulaties karakteriseren beide
periodes, met duidelijke regionale verschillen. Zo vindt de lentebloei van het plantaardig plankton in de Waddenzee de laatste decennia steeds later plaats, maar in de
Noordzee eerder.Vislarven en jonge garnalen verschijnen in de Waddenzee juist eerder.
Dit soort veranderingen in de seizoensdynamiek leidt tot een ‘mismatch’ tussen plantaardige en dierlijke planktonpieken, tussen garnalen en schelpdierlarven, tussen zoöplankton en vis, en tussen vis en zeevogels. Een duidelijke noordwaartse uitbreiding
van soorten is waargenomen voor plankton en vis in de Noordzee, soms meer dan
1000 kilometer, terwijl soorten van koude wateren zijn verdwenen.
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Verwacht kan worden dat met klimaatverandering
ook veranderingen in migratiepatronen van vogels
zullen optreden, maar het is moeilijk, zo niet onmogelijk om te voorspellen in welke richting. Hiermee
zal rekening moeten worden gehouden bij de interpretatie van telgegevens over de langere termijn,
vooral als alternatieve of bijkomende verklaring naast
lokale verstoringen of veranderingen in het waddengebied.

De diversiteit aan
klimaateffecten
vraagt om betere
integrale en continue
monitoring van het
waddensysteem

De diversiteit aan effecten vraagt om veel betere integrale en continue monitoring
van het waddensysteem, meer kennis van de kwetsbaarheid en adaptatiemogelijkheden
van sleutelsoorten en de ontwikkeling van bruikbare beheermodellen van het zeeen waddenecosysteem.

Prioriteiten voor de komende vijf tot tien jaar: Kennis van klimaat

Exogeen opgelegde, haast existentiële veranderingen zoals klimaatverandering en
zeespiegelstijging bieden naast bedreigingen ook uitgelezen kansen. De dreiging is dermate groot dat het collectieve gevoel ontstaat dat een reactieve, behoudende of al te
voorzichtige strategie van pappen en nathouden niet zal volstaan. Daardoor ontstaat
er ruimte voor meer radicale ideeën en strategieën. Ruimte niet alleen in creatieve
zin, maar ook in beleidsmatige en economische zin. Juist vanuit een klimaatperspectief
zijn er recent dan ook vele, meer offensieve plannen en ideeën ontwikkeld voor een
duurzame ontwikkeling in het waddengebied. Het zijn veelal ideeën gericht op de
langere termijn. Het probleem is reëel en actueel, maar zal in volle omvang pas op
lange termijn voelbaar zijn. Ook de eventuele realisatie van de plannen vraagt een
lange adem. Ze zijn per slot van rekening dermate ingrijpend op ecologisch, economisch en/of maatschappelijk gebied, dat een gedegen wetenschappelijke analyse van
positieve en negatieve gevolgen onontbeerlijk is.

Voortgang van de portefeuille Klimaat en Water in 2011 en 2012

Aansluitend aan het instellen van de Waddenacademie medio 2008 zijn initiatieven
ontwikkeld om de portefeuille Klimaat en Water uit te werken en te onderbouwen.
Dit betreft de position paper Klimaatverandering in het Waddengebied (2009). Bij het
samenstellen hiervan zijn elf auteurs betrokken geweest en zijn andere klimaatdeskundigen geraadpleegd. Op basis van deze position paper is de (kennis van) klimaaten watercomponent van de kennisagenda van de Waddenacademie samengesteld en
zijn activiteiten ontwikkeld om lancunes in prioritaire zaken wat betreft de kennishuishouding over klimaat en water voor het waddengebied te adresseren. Voor een
goed begrip van de klimaatverandering in het waddengebied is kennisontwikkeling
noodzakelijk rond een viertal thema’s. Dit zijn:

Van belang is een
goed begrip van
effecten die specifiek
te maken hebben
met de overgang
tussen land en zee

Een voorbeeld hiervan zijn nieuwe concepten voor het beschermen van
de eilanden en de kust van het vasteland. Dit betreft bijvoorbeeld dynamisch
kustbeheer en nieuwe typen lijnverdediging zoals superdijken. Maar ook
meer zonale verdedigingsopties die dan weer zowel zeewaarts als landwaarts
gericht kunnen zijn. Ook hier kan multifunctionaliteit worden nagestreefd
en is kustverdediging te combineren met natuurontwikkeling, recreatiemogelijkheden en/of economische ontwikkeling.

Adaptieve maatregelen als een klimaatrobuuste Ecologische Hoofdstructuur,
klimaatbuffers, waterbekkens voor opvang van pieken in waterafvoer en/
of als buffer voor droge periodes vragen allemaal ruimte in het waddengebied. Bij dit soort maatregelen bestaat een sterk spanningsveld tussen
multifunctionele, maar ingrijpende ruimtelijke herinrichting enerzijds en
bestaand waardevol ecologisch-landschappelijk kapitaal anderzijds. Een wetenschappelijke onderbouwing van de fysieke, ecologische en economische mogelijkheden en barrières voor een klimaatrobuuste inrichting van het waddengebied is daarom onmisbaar.

a. regionale emissies van broeikasgassen;
b. regio specifieke scenario’s voor klimaatverandering en zeespiegelstijging;
c. 	invloed van klimaatverandering op morfologie, waterhuishouding
en ecologie van de wadden;
d. ontwikkeling van innovatieve en robuuste adaptieve maatregelen;
De eerste twee thema’s zijn sterk trilateraal van karakter.Voortgang is vooral te boeken
door de realisatie van onderzoek door wetenschappers uit Denemarken, Duitsland en
Nederland gezamenlijk. Twee publicaties zijn opgenomen in het special issue van
het tijdschrift Ocean and Coastal Management On the Waddensea Region (2012).
Het derde en vooral het vierde thema zijn de afgelopen jaren onderwerp van onderzoek in het kader van het Deltaprogramma, deelprogramma Wadden. Deskundigen
van Alterra/Wur, Deltares en
Imares werkten hieraan. In
2012 zijn vier rapporten uitgebracht (Loon-Steensma et
al) inzake de functie van
kwelders voor waterveiligheid
en mogelijkheden voor innovatieve dijken in het waddengebied. Ook wordt gewerkt
aan beleidsmatige en juridische aspecten van kwelders en
nieuwe dijkconcepten
(Klostermann et al).

Klimaat en water

Berekend grondwaterniveau van Borkum

Er zijn nadere studies gewenst over de rol van het gebied in de emissie van broeikasgassen, zodat een veel integraler beeld onstaat van de fluxen en onderliggende processen dat ons in staat stelt beter in te schatten hoe het beheer deze emissies (onbedoeld)
kan beïnvloeden. Ook is het belang van goede geregionaliseerde klimaatscenario’s
voor impactstudies en ontwerp van adaptatiemaatregelen groot. Met name van belang
is een goed begrip van effecten die specifiek zijn voor de kustzone en te maken hebben
met de overgang tussen land en zee, zoals het effect van zeewatertemperatuur op neerslagintensiteit. Ontwerp van no-regret-adaptatiemaatregelen is gebaat bij een grondige
verkenning van extremen.

in 2010 (links boven) en 2100 (rechts
boven) op basis van IPCC-A2-emissie
scenario. Grondwateraanvulling neemt
met 10% toe. Gemiddeld hoogwater
situatie in 2010 (beneden links) en in
2100 (beneden rechts). Door een stijging
van 94 cm zou 25 procent van het eiland
bij hoogwater overstromen bij de
huidige kustverdediging.
Bron: H. Sulzbacher et al 2012.

Er is daarnaast veel meer kennis nodig van mogelijke impacts van klimaatverandering
op morfologie, waterhuishouding en ecologie van de Wadden, en van de robuustheid
en veerkracht van bestaande natuurlijke en menselijke systemen. Tot slot zullen op
basis van het voorgaande innovatieve adaptatiemaatregelen moeten worden ontwikkeld.
Creatieve ideeën moeten worden doorgerekend op integrale effecten op de toekomstige situatie. Robuustheid en veerkracht zijn ook hier sleutelwoorden. Op het gebied
van klimaateffecten en adaptatie kan kennisontwikkeling alleen plaatsvinden wanneer
klimatologische en meteorologische kennis direct interacteert met kennis over ecologie,
geomorfologie en maatschappij.

49

50

Essay
Daniël Postma
Groninger
Instituut voor
Archeologie

Essay

Waddenacademieprijs

Daniël Postma

51

Grasland als bouwsteen

Waddenacademieprijs voor
Onderzoek naar
huizen met muren
van gras
De inwoners van het terpengebied
in Noord-Nederland bouwden hun
huizen in de vroege middeleeuwen
van graszoden, bij gebrek aan hout.
Mijn afstudeeronderzoek gaat in op de
vraag: ‘hoe zag de bouwwijze van een
zodenhuis eruit?’ In de reconstructie
van een zodenhuis in Noordwest-
Friesland hoop ik enkele van mijn
hypotheses te kunnen testen.

Zodenhuis
Foto: Groninger Instituut
voor Archeologie

De archeologie van het waddengebied onderscheidt zich duidelijk van die in de rest van Nederland. Ik doel daarmee
niet op scheepswrakken in de Waddenzee, maar op de terpen
en wierden achter de dijk.Tot in de twaalfde en dertiende eeuw
stond dit gebied nog sterk onder invloed van de zee. Een bekend gegeven is dat bewoners van Noord-Nederland terpen
opwierpen om veilig en droog op de uitgestrekte kwelders te
kunnen wonen. Minder bekend is dat in het gebied geen
enkele boom groeide; bomen zijn niet bestand tegen overstromingen met zeewater. Natuursteen was evenmin voorhanden en de baksteen kwam pas later. Dit gebrek aan mate
rialen heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van
de lokale huizenbouw.

Hout uit het achterland bood slechts in beperkte mate uitkomst. Het is dan ook opmerkelijk dat in het terpengebied
goed bewaarde resten van houten gebouwen zijn opgegraven.
Het bekendst zijn die uit Ezinge (Gr.), maar ook in veel
andere terpen zijn de paalstompen van gebouwen aangetroffen. Op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden zijn de
resten van meerdere houten boerderijen bovenop elkaar gevonden. Het bouwmateriaal bestaat uit hergebruikt (scheeps-)
hout en vers gekapte knoestige palen van geringe dikte. Mogelijk zijn die palen uit het achterliggende veengebied gehaald,
maar de voorraad aldaar was onvoldoende om het hele kweldergebied van hout te voorzien.

Misschien is het niet verwonderlijk dat de terpbewoners enkele
eeuwen later de uitgestrekte graslanden als grondstof voor
de huizenbouw aanwendden. In eerdere perioden bouwden
ze ook al wel muren van gestapelde graszoden, bijvoorbeeld
voor de wanden van waterputten. Maar in de vroege middeleeuwen valt het op, omdat gebouwen met zodenwanden toen
eeuwenlang de enige bouwvorm waren. Dat het zwaartepunt
van deze bouwtraditie in de vijfde tot zevende eeuw ligt is
veelzeggend, want in dezelfde periode kwam in het terpengebied een regionale elite op. Daarvan zou je misschien niet
verwachten dat ze in ‘plaggenhutten’ woonden. Toch blijkt uit
de bekende terpopgraving bij Wijnaldum (Fr.) dat dit het geval
was, want ook uit de hoogtijdagen van dit welvarende terpdorp kennen we alleen maar zodenhuizen. Ik gebruik de aanduiding zodenhuis dan ook om een onderscheid te maken met
de historisch bekende plaggenhutten uit de Drentse en Friese
venen. Mijn idee is dat we te maken hebben met degelijke gebouwen, die wat betreft hun afmetingen, duurzaamheid en comfort niet voor hun houten tegenhangers in andere gebieden
onderdeden.
In mijn scriptieonderzoek waarvoor ik de Waddenacademieprijs heb mogen ontvangen, heb ik proberen te achterhalen
hoe de bouwwijze van deze boerderijen precies in elkaar stak.
Daarvoor heb ik plattegronden gebruikt van zodenhuizen die
tot ongeveer dertig tot zeventig centimeter hoogte in de ophogingslagen van terpen bewaard zijn gebleven. Uit het onderzoek komt naar voren dat de zodenhuizen in hun essentie
gelijk zijn aan de houten gebouwen op de zandgronden. Toch
is er, behalve het verschil in bouwmateriaal, ook sprake van
andere regionale verschillen, waaronder een asymmetrische
indeling van de stal. Wat de (economische) redenen voor deze
aanpassing zijn geweest, is nog niet duidelijk, maar de indeling
is uniek voor het vroegmiddeleeuws terpengebied van NoordNederland en was niet eerder herkend.
Bouwen als de middeleeuwer

Het onderzoek bevestigt ook eerdere vermoedens over de draagkracht van de zodenmuren. De opgravers van Wijnaldum hadden
al opgemerkt dat houten palen in de meeste gebouwen afwezig
waren, waardoor de muren blijkbaar het gewicht van het dak
moesten dragen. Om deze interpretatie te testen, bouwt het
Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen in Firdgum
(Noardwest Fryslân) een reconstructie van een zodenhuis. De
zodenmuren hebben in het najaar van 2012 hun streefhoogte
van twee meter bereikt en dragen al een groot deel van de houten
kapconstructie. Na de winterstop, in mei 2013, wordt de bouw
hervat en zal duidelijk worden of de muren sterk genoeg zijn
om ook het dakbedekkingsmateriaal te dragen.

Aan de maatschappelijke meerwaarde van het Zodenhuisproject,
in de vorm van educatie, economische ontwikkeling en erfgoed
beheer, is veel aandacht besteed. Het zodenhuis wordt ingericht
met reproducties van gebruiksvoorwerpen en toegankelijk
gemaakt voor publiek. Het naastgelegen Yeb Hettinga Museum
krijgt een expositie over de ‘Oud-Friese’ zodenbouwtraditie.
Door de resultaten van archeologisch onderzoek op deze manier
zichtbaar te maken en bij een groeiend publiek onder de aandacht te brengen, hopen we ook
draagvlak te creëren voor duurzaam
erfgoedbeheer in het terpengebied.

Zelfs de elite
woonde in
zodenhuizen
Voortzetting onderzoek

De toekenning van de Waddenacademieprijs 2012 geeft blijk van waardering voor de vernieuwende interpretaties in mijn afstudeerscriptie, en
voor het bouwproject waarin ik enkele van mijn hypotheses hoop te testen. In het bijzonder vanwege de
multidisciplinaire samenstelling van
de jury sterkt mij dit zeer in de voortzetting van mijn onderzoek naar
verloren bouwtradities. Die voortzetting heeft de vorm gekregen van
een promotieplaats bij het Groninger
Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen). In mijn promotieonderzoek wil ik het stadium van bouwkundige interpretatie ontstijgen en ontwikkelingen in de vroegmiddeleeuwse
huizenbouw van Noord-Nederland koppelen aan veranderingen op het sociaaleconomische vlak, zoals het ontstaan van een
regionale markteconomie aan het eind van de vroege middeleeuwen.
Lees meer over het onderzoek van Daniël Postma via
www.bit.ly/10J4FqJ. Bekijk een video van Omroep
Friesland over het Zodenhuis via http://bit.ly/16z4jax.
Op www.zodenhuis.nl staat nieuws over de bouw van
het huis.
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Zilte teelt

Waddenacademie

Marc van Rijsselberghe
Ondernemer

“Zoeken naar
planten voor
zilte grond”

Zoutgehalte in het grondwater.
Hoe donkerder, hoe zilter
het grondwater. Bron: Leven
Luchtfoto van de testlocatie

met zout water, overzicht

van het Zilt Proefbedrijf

huidige kennis omtrent

Foto: Ton Zegers

interne verzilting. Acacia
Water, Leven met Water en
STOWA (2009)

De wereld telt ongeveer 1 miljard hecta-

2020 is de verwachting dat 125.000 hectare

Voor de waddenregio is het essentieel om

re verzilte grond; de oppervlakte van de

grond in Nederland verzilt zal zijn. “Als je op

een kennisbasis voor zilte teelt op te bouwen

Verenigde Staten. Het is grond waarop

zilte grond kunt verbouwen, heb je er dus

om ook bij toenemende verzilting gewassen

gangbare gewassen niet groeien. De

veel potentiële landbouwgrond bij.”

te kunnen verbouwen.” De proeftuin heeft

voedselvoorziening zou flink omhoog

financiering van het Waddenfonds ontvangen.

kunnen, als er gewassen op die grond

Zeekool en strandbiet

De Waddenacademie heeft het fonds positief

zouden kunnen groeien. Ondernemer

Zeekool en strandbiet zijn planten die van

geadviseerd om geld beschikbaar te stellen

Marc van Rijsselberghe test en verbouwt

zichzelf al goed op zilte grond kunnen leven.

voor de uitvoering van het onderzoek en de

gewassen in de zilte proeftuin op Texel.

Van Rijsselberghe: “We testen ook graan- en

proeftuin.

aardappelsoorten op zouttolerantie. Proeven
Zilte pieper

met de zouttolerantie van aardappels zijn

De Waddenacademie heeft volgens Van

Als zeewater het land binnen dringt, of zout

succesvol gebleken: de eerste zouttolerante

Rijsselberghe een goed idee van de vragen

kwelwater aan de oppervlakte komt, verzilt

pieper is gevonden.”

die bij agrariërs in het gebied leven. “Ik zat

de bodem. Voor veel gangbare gewassen is

zelf als ondernemer in de sociaaleconomische

het zoutgehalte in de grond te hoog om te

Van Rijsselberghe ziet voor dit soort ontwikke-

denktank, die is opgezet door de Wadden

kunnen groeien. Van Rijsselberghe: “Met de

lingen in de landbouw een duidelijke rol voor

academie. Daar zit een heel scala van

zilte teelt proberen we planten te vinden die

de Waddenacademie. “De Waddenacademie

m ensen in, van agrariërs tot bestuurders.

in zilte grond kunnen leven. Van al het water

is maatschappelijk en politiek niet gebonden.

Contacten met de lokale bevolking zijn minder

op de wereld is 97,5 procent zout en maar

Ze kan helpen in haar netwerk partijen te

goed georganiseerd. Een paar keer per jaar

2,5 procent zoet. Van dat zoete water heeft

vinden die een nieuw concept kunnen verfijnen

een symposium organiseren is niet voldoende.

weer bijna tweederde de vorm van ijs, een-

en ondersteunen.” Voor het project van de

Maatschappelijk draagvlak is een lastige op-

derde is diep grondwater en slechts één

zilte proeftuin is de Waddenacademie meer-

gave en vereist meer dan die bijeenkomsten.”

procent is beschikbaar voor gebruik.” Voor

dere malen op locatie gaan kijken. “De
Waddenacademie heeft vanaf het begin aangegeven dit werk de moeite waard te vinden;

Bekijk een video over de zilte teelt

niet alleen voor gewassen die al zouttolerant

op http://youtu.be/l8sa5qrEk98

zijn, maar ook voor gangbare gewassen.

Vuurtoren Schiermonnikoog
Foto: Vincent Teeuwen

Recensies
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Publicaties
stimulans
voor nieuw
onderzoek
Publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften zijn een belangrijk
middel om de onderzoeken die
plaatsvinden in het waddengebied onder de aandacht te brengen. Voor wetenschappers is het
een stimulans om nieuwe gegevens en theorieën te publiceren
in peer reviewed tijdschriften.

Recensies
Geoscientific Research in the
Wadden Sea Region van het
Netherlands Journal Geoscience.
(zie www.bit.ly/16a2PUF)
Dynamics as key value of the
Wadden Sea Region van Ocean
and Coastal Management (OCMA)
(zie www.bit.ly/17Zko7s)

De Waddenacademie hecht veel belang aan het stimuleren en werven van
een nieuwe generatie wetenschappers. Met name op het gebied van geowetenschap is nieuwe aanwas een van de prioriteiten van de komende jaren.
Waddenacademie-bestuurslid Hessel Speelman ziet de waddenspecial van
Geoscience als een stimulans voor onderzoekers om resultaten te tonen en
om nieuwe mensen te interesseren voor het onderwerp.
In december 2010 organiseerde de Waddenacademie het symposium,
‘Towards a trilateral research agenda’. Dit symposium heeft in november
2012 zijn eigen waddenthemanummer gekregen in de vorm van een uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal Management.
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in het gebied. In de toekomst moet er volgens Herman meer aandacht zijn
voor studies gericht op economische en ecologische onderwerpen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor studies gericht op
de culturele en sociale analyse van zowel natuurlijk als cultureel erfgoed.
Mede in dit kader organiseerde de Waddenacademie in december 2010 het
symposium ‘Towards a trilateral research agenda’. Dit symposium heeft in
november 2012 zijn speciaal waddenthemanummer gekregen in de vorm
van een uitgave van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal
Management. In deze uitgave lijken de treffende woorden van oud-voorzitter
Pavel Kabat centraal te staan: “Als we vooruitgang willen blijven boeken in
het (wadden)gebied, dan is de gecreëerde samenhang onmisbaar.”

Geoscientific Research in the Wadden Sea Region

In november 2012 verscheen de speciale uitgave over het waddengebied van
het wetenschappelijke tijdschrift Netherlands Journal of Geosciences. De special besteedt aandacht aan een brede range van geowetenschappelijke
onderwerpen. Aan bod komen niet alleen puur geologische zaken als de
natuurlijke morfodynamische ontwikkeling, de huidige opbouw van de
ondergrond en de gevolgen van klimaatveranderingen op het grondwatersysteem en de veiligheid van de kust. Er is ook aandacht voor managementaspecten voor gebruik van de ondergrond van het Nederlandse gedeelte
van het waddengebied.
De uitgave bevat een zevental bijdragen en een editorial, allemaal van
Nederlandse makelij. Alle bijdragen munten uit door hun multidisciplinaire benadering en door treffende combinaties van veldonderzoek
en -metingen en van modelmatige, kwantitatieve aanpak. Een goed voorbeeld is het artikel van Ruessink et al., dat toont dat de huidige generatie
modellen voor duinerosie (DUROS+) niet geschikt is voor de complexe
setting van de Waddeneilanden. De auteurs stellen voor de focus te verleggen. Een meer op processen gerichte en deels op laboratoriumexperimenten gebaseerde analyse doet meer recht aan de dynamiek van de eilanden. Deze manier biedt meer mogelijkheden voor een analyse van de
interactie tussen water, gemengde materialen, transport en bathymetrie
(meten van de diepte van de zeebodem). Veld- en laboratoriumanalyses
laten zien dat deze processen nog niet volledig begrepen zijn. Er is nog
een weg te gaan voordat deze aspecten in modellen goed tot uiting komen.
Verder maken de onderzoekers in de bijdragen terloops ook duidelijk dat
over de diepere ondergrond nog veel informatie te vergaren valt. Met
name over het tijdperk Cenozoïcum, 66 miljoen jaar geleden tot nu, is nog
veel kennis op te doen. Gecombineerde IODP-ICDP-aanvragen bieden
wat dit betreft mogelijkheden voor de toekomst. Deze programma’s
financieren boringen in de aardkorst, of in het geval van IOPD in de
zeebodem, om monsters en meetgegevens te verzamelen. Onderzoekers
kunnen met die gegevens modellen ontwikkelen om processen in de
aardkorst beter te begrijpen.
Ocean and Coastal Management

Voor andere wetenschapsvelden stelde onder meer voormalig Wadden
academie bestuurslid Peter Herman al dat de culturele en natuurlijke
waarden niet los gezien kunnen worden van hun landelijke, Europese
en internationale context. Niet alleen is volgens Herman de geografische context belangrijk, maar ook de samenhang tussen de verschillende disciplines

Het nummer behandelt onderzoek in het waddengebied op het gebied van
geowetenschap, klimaat en water, ecologie en erfgoed, en maatschappij en
toerisme. Daarbij kijkt het naar de verbindingen tussen de verschillende
disciplines en de koppeling van wetenschap en beleid. Het tijdschrift bevat
een caleidoscoop van maar liefst vijftien artikelen en een prima editorial
van Maria van Leeuwe (plantenfysiologie, RUG) en Thialda Haartsen
(culturele geografie, RUG).
Buitengewone kwaliteit

De nationale en internationale bijdragen in deze uitgave zijn van buitengewone kwaliteit. Enkele van de vele hoogtepunten zijn bijvoorbeeld de
artikelen van Bazelmans et al., de Jonge et al., maar ook de bijdrage van
Frank Vanclay.Vanclay gaat in op het belang van de samenhang van social
impact assessment bij het bepalen van geïntegreerd coastal zone management. Deze methode analyseert sociale effecten van plannen of beleid.
Deze multidisciplinaire special illustreert dat het waddengebied een dynamisch systeem van complexe aard is, met geheel eigen, bijzondere problemen. Duidelijk komt naar voren dat succesvolle implementatie van een
multidisciplinaire onderzoeks- en management-strategie van het gebied
een trilaterale, internationale aangelegenheid is en zou moeten zijn.
Henk Brinkhuis,
Algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Betekenis

Veiligheid en bescherming

Kees van Es
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programmadirecteur Deltaprogramma

Waddenacademie

Waddenzee en programmamanager Naar
een Rijke Waddenzee

“Waddenacademie
kan missie
beter formuleren”

De Waddenacademie
voor wetenschap
en beleid heeft drie
kerntaken:

1
A

Ten aanzien van het identificeren van kennisleemtes
zoals omschreven bij taak I heeft de Waddenacademie
in de verslagperiode de volgende activiteiten ondernomen:
Wetenschappelijke kwaliteitsborging van
de bodemdaling onder Ameland
In het najaar van 2010 vroeg de Commissie Monitoring
Bodemdaling Ameland de Waddenacademie om in 2011
een wetenschappelijke audit inzake de bodemdaling onder

01
Het identificeren van domeinovers tijgende kennisleemtes ten behoeve
van de duurzame ontwikkeling van het
waddengebied en het opstellen
van relevante onderzoeks-

Ameland te verzorgen. De Waddenacademie stelde een
auditcommissie in onder voorzitterschap van bestuurslid
dr. Hessel Speelman. De openbare audit werd gehouden
op 9 december 2011 in restaurant De Piraat op Ameland.

B

Symposia
In 2011 en 2012 zijn vier symposia georganiseerd. De
symposia mochten op veel belangstelling rekenen van
wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers
van beheer- en natuurorganisaties:

vragen.
13th International Scientific Wadden Sea Symposium
Het ‘13th International Scientific Wadden Sea Symposium’
vond plaats van 21 — 23 november 2012 in Leeuwarden.

02

Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee

de Waddenacademie aansluiten bij de vragen

Het bevorderen

IJsselmeer en Wadden.

gramma’s. Hij kent werk en werkwijze van

vanuit het veld op de lange en middellange

van een samenhangende

de Waddenacademie van dichtbij: “De

termijn. Zo komen we tot relevante onder-

onderzoeksprogrammering

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat
/ Joop van Houdt

De Waddenzee is niet alleen werelderf-

(PRW), bekijkt hoe al die facetten samen-

aansluit bij wat andere partijen in de regio

goed, toeristische trekpleister en gebied

hangen en het best tot hun recht komen.

willen. Uiteindelijk moet de doelstelling van

voor scheepvaart en visserij. Een soms

Kees van Es geeft leiding aan beide pro-

‘vergeten’ gegeven is dat de eilanden
en zandplaten noordelijk Nederland als

Op 3 en 4 juli 2012 vond het achtste symposium met de
titel ‘Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee’
plaats in Den Oever en Harlingen. Het symposium werd
georganiseerd in samenwerking met de Deltaprogramma’s

natuurlijke buffer beschermen tegen

Waddenacademie heeft bekeken of de kennis

zoeksvragen voor een gezonde verhouding

op regionaal, nationaal

stormen en hoog water vanuit de

waarop de programma’s hun werk baseren

tussen veiligheid, natuur, economie en cultuur.”

en internationaal

Noordzee.

compleet is: missen we kennisbronnen?
Zijn er nog lacunes?”

De Waddenzee is één van de ‘zorgenkindjes’

7 e Symposium Waddenacademie
Het zevende symposium vond op 8 december 2011
plaats in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden en

niveau.

op 9 december 2011 in restaurant De Piraat op Ameland.

Een van de problemen voor het aangaan van

Het programma van 8 december werd in samenwerking

de dialoog is het versnipperde veld in de regio.

met de Raad voor de Wadden georganiseerd en stond

waar het gaat om de veiligheid van de kust.

Versnippering

Met grote overheidsprogramma’s als Delta-

in het teken van Waddengovernance. Het programma

Klimaatverandering en zeespiegelstijging

Voor het onderdeel natuur van de nieuwe

programma en Programma naar een Rijke

van 9 december werd in samenwerking met de Begelei-

hebben ingrijpende gevolgen voor het

kennisagenda van de Waddenacademie,

Waddenzee is het voor de Waddenacademie

w addengebied, de eilanden, Noord-

heeft een academiemedewerker nauw

makkelijker communiceren dan met bijvoor-

Nederland en de kop van Noord-Holland.

s amengewerkt met mensen van PRW. Van

beeld minder strak georganiseerde culturele

Er wonen bijna 400.000 mensen en natuur,

Es: “Door te laten zien dat je investeert in

of maatschappelijke partijen. Omgekeerd is

economie, toerisme, cultuur en historie

contacten met mensen en het aangaan van

de kenniswereld voor de buitenstaander die

03

komen er samen. De regio krijgt daarom

dialoog, vergroot je als Waddenacademie

een vraag heeft, onoverzichtelijk en complex.

Het bevorderen van

bijzondere aandacht in een apart onderdeel

je bestaansrecht.” Van Es denkt dat een inten-

“De Waddenacademie biedt als onafhankelijke

informatievoorziening

van het Nationaal Deltaprogramma, dat

sievere dialoog met partijen in de regio zal

club het nodige overzicht en ondersteuning bij

en kennisu itwisseling in en tussen

adviseert hoe Nederland op lange termijn veilig

leiden tot een andere doelstelling voor de

de kennisvergaring en toetsing.”

en droog blijft.

Waddenacademie. Nu luidt die dat ‘het
waddengebied in 2020 het best gemonitorde

dingscommissie monitoring bodemdaling Ameland
georganiseerd.
Op ’n diek
Op 21 en 22 Juni 2011 organiseerden De Wadden
academie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling
NoorderRuimte het symposium ‘Op ‘n diek’ in Forum
Images en de Hanzeh ogeschool in Groningen. Centraal

de kennisw ereld, overheid,

tijdens het symposium stond de vraag of het wadden-

bedrijfsleven en maatschappe-

toerisme langs de vastelandskust van Noord-Nederland

lijke organisaties.

kansen heeft, zonder het landschap te v errommelen.

Een ander groot overheidsprogramma,

en best begrepen kustsysteem ter wereld

Op www.waddenacademie.knaw.nl staan verslagen

het Programma naar een Rijke Waddenzee

is.’ Van Es: “Ik denk dat dat niet helemaal

en foto-impressies van de symposia.

Overzicht
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C

Publicatie in een speciale editie van een
wetenschappelijk tijdschrift
Naar aanleiding van het in december 2010 door de
a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer

wachting daarvan bij verschillende projectaanvragen

uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean

op informele wijze individuele bestuursleden van de

and Coastal Management. Het nummer behandelt onder-

Waddenacademie geconsulteerd voor advies over de

zoek in het waddengebied op het gebied van geoweten-

kenniscomponent van de betreffende aanvraag.

gekeken naar de verbindingen tussen de verschillende
disciplines en de koppeling van wetenschap en beleid.
Via www.bit.ly/17Zko7s is het themanummer van
Ocean and Coastal Management te lezen.
Sociaaleconomische denktank voor
het waddengebied
De Waddenacademie heeft begin 2010 een sociaal
economische denktank ingesteld. Uitgangspunt van de

2
A

3
A

Ten aanzien van de derde kerntaak, het bevorderen
van kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld,
overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organi-

Waddena cademie. Doel van de film is bewustwording
bij het grote publiek over de ecologische en cultuur

Online zetten van waddenarchieven

historische waarde van het waddengebied te creëren.

Op 8 december 2011 lanceerden de Waddenacademie,

Bekijk de documentaire via www.bit.ly/10J77O5

Tresoar en InterWad de nieuwe website www.wadwijzer.nl.
In een intensieve samenwerking hebben de drie instel-

van een samenhangende onderzoeksprogrammering

tientallen archieven met belangrijke informatie over het

op regionaal, nationaal en internationaal niveau,

waddengebied. Resultaat is een rijke database waarin

financiële bijdragen aan publicaties, congressen en

heeft de Waddenacademie in de verslagperiode de

verrassende, vaak verscholen en onbekende informatie

workshops die zich richten op het waddengebied.

volgende activiteiten verricht:

over het waddengebied te vinden is.

In 2011 en 2012 gold dat onder meer voor:

Verkennen mogelijkheden Deens-Nederlandse
onderzoekscall
Op uitnodiging van de Deense onderzoeksinstituten die

B

naar een breed publiek

2011 op werkbezoek in Kopenhagen om te overleggen

op een voor het brede publiek begrijpelijke wijze samen.

over een gezamenlijke Deens-Nederlandse onderzoekscall.

Vanaf 2011 werkt ook Ecomare, centrum voor de

sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden’, die

Lees meer over deze Deens-Nederlandse onderzoekscall

Wadden en de Noordzee op Texel, aan de rubriek mee.

in juni 2012 werd uitgebracht. Via www.bit.ly/XDjs2b is

via www.bit.ly/14kXLLh

Lees de artikelen uit WadWeten via www.bit.ly/YEWYhv

In 2011 en 2012 is met verschillende partijen in Duitsland

C

waddengebied
Vanaf 2011 organiseert de Waddenacademie in het

en Denemarken overleg gevoerd over de mogelijkheden

Filmhuis in Leeuwarden een lezingen/documentaire-reeks

toegewezen gekregen in de eerste ronde van de IGRS.

om tot een trilaterale onderzoeksagenda te komen. Dit

in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland

De Waddenacademie zal deze promotieplaatsen inzetten

overleg leidde tot het trilaterale symposium in november

en de Nationale UNESCO Commissie. Elke aflevering is

ter versterking van de Friese hotspots Leefbaarheid,

2012. De uitkomsten van dit symposium vormen input

een combinatie van een inleiding over een bepaald aspect

Toerisme en Water. De verwachting is dat de promovendi

voor het eerstkomend trilateraal bewindsoverleg, in

van het waddengebied, met na de pauze (soms uniek)

begin 2013 formeel kunnen worden aangesteld bij de

februari 2014 in Denemarken.

archiefmateriaal, vaak afkomstig van het Fries Film Archief

Met ingang van 2009 reikt de Waddenacademie jaarlijks

C

Bekijk de Wadblikavonden voor 2012/2013 via
In 2011 en 2012 heeft de Waddenacademie geparticipeerd
in verschillende commissies om zo te komen tot een

www.bit.ly/11G4Sd3

D

Verzorgen opinieartikelen

de Waddenacademieprijs uit, teneinde het onderzoek

versterking van de afstemming van het Waddenonderzoek,

over het waddengebied door jonge onderzoekers te

te weten de Commissie Nijpels voor de toekomst van de

s timuleren. In 2011 ontving dr. Jan Post uit handen van

Afsluitdijk, het Regiecollege Afsluitdijk en de Commissie

een opiniea rtikel in de krant. In het opinieartikel wordt

juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademie-

Geotop Noord Nederland.

steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief

Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uit
nodiging van het Friesch Dagblad één keer per maand

prijs, ten bedrage van 5000 euro, voor zijn proefschrift

van de wetenschap belicht. Lees de opinieartikelen via

over Blue Energy. Lees meer over het onderzoek van dr.

www.bit.ly/YEX9Jx

Jan Post via www.bit.ly/10eMNBK
In 2012 won Daniël Postma met zijn universitaire
Masterscriptie over ‘Salt Marsh architecture’.

E

•

S ymposium ‘Onderzoek Jonge Archeologen
2013’, internationaal symposium,
Groningen april 2013;

•

K ieviten & Plevieren door Sake P. Roodbergen

•

D uinen en mensenTexel door Nico van der Wel

•

Wat is een Fries? Onderzoek naar de Friese

et al., februari 2013;
en Rolf Roos, april 2013;
identiteit door Erik Betten. Verschijnt in juni 2013

Organiseren lezingen met filmbeelden over het

De Waddenacademie heeft in 2012 vijf promotieplaatsen

Deelnemen in verschillende adviescommissies

‘ Cultural identities’, internationale workshop,
Groningen juni 2012;

Vanaf 2009 verzorgen de Waddenvereniging en de

gebied. Dit leidde tot de publicatie ‘Naar een duurzame

onderzoeksprogrammering

De Waddenacademie levert incidenteel bescheiden

•

een duurzame economische toekomst van het wadden-

Versterking van de internationale

congressen en workshops

Vertalen recente wetenschappelijke literatuur

vat recente wetenschappelijke literatuur over het gebied

Waddenacademieprijs

Financiële bijdrage aan publicaties,

lingen anderhalf jaar lang gewerkt aan de ontsluiting van

Waddenacademie de rubriek WadWeten. WadWeten

betreffende universiteiten.

G

Ten aanzien van de tweede kerntaak, het bevorderen

was het bestuur van de Waddenacademie op 3 november

B

waddengebied’, een productie van filmmaker Manfred
van Eijk, beschikbaar gemaakt via de website van de

zich bezighouden met onderzoek in relatie tot de Wadden,

het kader van de University Campus Fryslân

Vanaf 2011 is de documentairereeks ‘Reis door het

periode de volgende activiteiten verricht:

malen bijeen te komen in verband met de realisatie van

International Research and Graduate School binnen

F
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Reis door het waddengebied

saties, heeft de Waddenacademie in de verslag

denktank was om in een periode van twee jaar een aantal

de eindrapportage te downloaden (pdf).

F

rol van de Waddenacademie nog niet uitgekristalliseerd.
Het projectbureau van het Waddenfonds heeft in af-

schappij en toerisme. In het nummer wordt nadrukkelijk

E

In het in 2012 gedecentraliseerde Waddenfonds is de

Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards

schap, klimaat en water, ecologie en erfgoed en maat-

D

G

Adviseren bij aanvragen voor het Waddenfonds

Wetenschap en beleid

Kunst en wetenschap
Oerol en de Waddenacademie verzorgden tijdens Oerol
zowel in 2011 als in 2012 samen een serie lezingen

Lees meer over het onderzoek van Daniël Postma

rondom kunst, wetenschap en landschap. Daarnaast

via www.bit.ly/10J4FqJ

nam de Waddenacademie in 2012 deel aan het Expeditieproject Oversteek van de Waterlanders. Bekijk een impressie van de lezingen op Oerol via www.bit.ly/X9dsmV
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Facts & Figures

Facts & Figures
Financieel overzicht
Waddenacademie
periode 1 jan 2011
t/m 31 dec 2012

Alle bedragen
vermeld in dit
overzicht zijn
x1000 euro

IN

2.200

1 jan 2011 t/m 31 dec 2012
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Bestuur

Bureau

Het bestuur van de Waddenacademie

Klaas Deen

Prof.dr. Reinier Salverda

bestaat uit de volgende leden:

bestuurssecretaris

(directeur/bestuurder Fryske Akademy)

Waddenacademie-knaw

Dr. Martin Scholten

Prof.dr. Peter Nijkamp
(universiteitshoogleraar VU)

Prof. dr. Jouke van Dijk

tel: +31 (0) 58 233 9031

(directeur Imares)

(portefeuille sociale en ruimtelijke economie)

mob: +31 (0) 6 144 013 74

Prof.dr. Louise Vet

Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse

Dr. Tim van Oijen

Prof.dr. Huib de Vriend

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

wetenschappelijk medewerker

(directeur Deltares)

Waddenacademie-knaw

Prof.dr. Frans Zwarts

tel: +31 (0) 58 233 9033

{directeur/bestuurder UCF)

Voorzitter vanaf 1 augustus 2012.

Prof.dr. Pavel Kabat

(directeur NIOO)

Financiering

(portefeuille klimaat & water):

Waddenacademie

Voorzitter tot 1 augustus 2012. Vanaf

Jeroen Deurloo BSc,

Waddenfonds

1 augustus 2012 bestuurslid Klimaat

Projectleider Werkend Wad

provincie Fryslân

en Water. Scientific Director/CEO International

tel: +31 (0) 58 233 9016

Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA) vanaf 1 februari 2012

Ing. Thea Smit, Webredacteur

Leden van de
sociaaleconomische
denktank

tel: +31 (0) 58 233 9032
Prof. dr. Jos Bazelmans

UIt

179

Huisvesting en
kantoorkosten

Sjerpy Joustra,

Lid van de directie van de Rijksdienst

secretaresse Waddenacademie-knaw

Jan Asselbergs

voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder

tel: +31 (0) 58 233 9030

(voorzitter Wadvaarders)
Monique van den Dungen

de Vrije Universiteit Amsterdam.

(adviseur overheid en milieu Groningen

(portefeuille geowetenschap)
Vice-voorzitter vanaf 1 augustus 2012.

1.124
Personeelskosten

831

Onderzoeken, wetenschappelijke verkenningen
reviews, congressen
& seminars

Leden van
de bestuurlijke
adviesraad

Projectdirecteur Vernieuwing Publieke

seaports)
Tineke Jensma-de Vries
(akkerbouwer)
Ir. Nynke-Rixt Jukema
(architect)

drs. Ed Nijpels (voorzitter)

Frans Keurentjes

van het Nederlands Instituut voor Toegepaste

prof. dr. Douwe Breimer

(veehouder, commissaris Friesland Campina)

Geowetenschappen TNO.

prof. dr. Franciscus Colijn

Martinus Kosters

ir. Marius Enthoven

(oud-lid CvB Nationale Hogeschool voor

Dr. Katja Philippart

prof. dr. Taede Sminia

Toerisme en Verkeer Breda)
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