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DEæ WaDDEnacaDEmiEæ
vroeg volwassen,
jong van geest
Voorwoord
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) pleegt zich te presenteren als forum, stem en
geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij fungeert als
een onafhankelijke partij boven belangen en hun respectieve dienaars. Daaraan, en aan de kwaliteit van haar leden,
ontleent zij haar gezag: het gezag van de geloofwaardige
adviseur. De Akademie vervult deze rol al ruim tweehonderd jaar – honderd keer zo lang als de Waddenacademie,
het op één na jongste van haar achttien instituten. Het is
voor moeders altijd leuk om te zien dat het goed gaat met
hun dochters, en als die dochters daarbij ook nog een beetje
op hun moeder lijken, is dat steevast aanleiding voor trots.
De Waddenacademie is in de korte tijd van haar bestaan een onafhankelijke partij
gebleken die ratio boven emoties stelt, die verschillende wetenschappelijke disciplines bijeenbrengt en die voor al deze disciplines een podium fourneert. Zo blijkt de
rol van de Waddenacademie binnen korte tijd te zijn geworden wat we hadden
gehoopt: die van spin in het waddenweb.
Toen we op 30 juli 2008 het startsein gaven voor de Waddenacademie waren we ons
bewust van de moeilijkheidsgraad van haar werk. Eufemistisch gesteld: er zijn onderwerpen die minder emoties losmaken dan de toestand van de Wadden en het was
dat licht waarin het voornemen tot oprichting van een Waddenacademie door menigeen werd beschouwd en beoordeeld. Dan lijkt het nogal ambitieus om in de ketel van
de wetenschap de emoties te willen inkoken tot ratio en deze substantie te kruiden
met andere thema’s dan natuur alleen, zoals werkgelegenheid, ruimtelijke ordening
en culturele identiteit. Nu de Waddenacademie meer dan twee jaar onderweg is,
mogen we constateren dat ambities wel degelijk haalbaar en lonend kunnen zijn.
In een hoog tempo heeft de Waddenacademie tal van initiatieven ontplooid: om de
stand van de wetenschap te inventariseren en gaten te dichten; om partijen bijeen
te brengen en kennis te delen, om landsgrenzen tussen de drie waddenstaten te
slechten en om positieve aandacht te vestigen op de verschillende gezichten van
de waddenregio.
De Waddenacademie voegt aan het speelveld een nieuwe dimensie toe, geen extra
speler. Nieuwe dimensies ontsluiten onverwachte vergezichten en bieden een nieuw
perspectief op wat we allemaal al dachten te weten. In dat licht wens ik u veel plezier
en inspiratie bij het lezen van dit jaarverslag.
Robbertæ Dijkgraaf
Presidentæ KnaW

voorwoord

Robbert Dijkgraaf & Ed Nijpels

ñ HEtæ blEEKæ EEnæ
juistEæ bEslissingæ
dEæ WAddENAcAdEmiEæ
iNæ tEæ StELLEN.î
Voorwoord
Op 30 juli 2008 werd in het Trippenhuis, de zetel van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
de Waddenacademie officieel ingesteld. De ‘echte’ start was
echter ruim vier maanden later, op 1 en 2 december 2008:
met een groots en feestelijk inauguratiesymposium in ’t
Aljemint in Leeuwarden presenteerde de Waddenacademie
zich aan de buitenwereld.
De komst van de Waddenacademie was niet onomstreden.
Was er wel behoefte aan een dergelijke organisatie, die zich
zou bewegen op het snijvlak van wetenschap en beleid?
Konden de middelen die met de Waddenacademie waren gemoeid niet beter direct
naar de meest betrokken kennisinstellingen? Zou de komst van de Waddenacademie
niet vooral leiden tot nog meer bestuurlijke drukte in het gebied?
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder. Wat zijn de concrete activiteiten die de
Waddenacademie in deze periode heeft verricht? Hoe hebben de vijf verschillende
disciplines die in de Waddenacademie zijn verenigd zich ontwikkeld? Hoe ver staat
het met de ambitie om het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een
kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen
van de lokale en regionale economie? Hoe beoordeelt een bestuurder als Loek
Hermans, voorzitter van de Adviescommisie Waddenfonds, en een wetenschapper
als de president van de KNAW, Robbert Dijkgraaf, het functioneren van de Waddenacademie? In hoeverre is de Waddenacademie zich ook in trilateraal verband
aan het ontwikkelen tot een serieuze gesprekspartner? Wat is de betekenis voor de
carrière van een jonge wetenschapper als hij of zij een prijs van de Waddenacademie ontvangt?
In dit jaarverslag wordt getracht antwoord te geven op bovenstaande en andere vragen. Met het jaarverslag legt de Waddenacademie publiek verantwoording af over
de wijze waarop ze de middelen die haar van overheidswege ter beschikking zijn
gesteld inzet. Ik hoop dat u na lezing van het jaarverslag met mij van oordeel bent
dat het een juiste beslissing is geweest om de Waddenacademie in te stellen.
Edæ nijpels,
Voorzitteræ bestuurlijkeæ adviesraadæ Waddenacademieæ
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ñ HEtæ
EntHousiasmE
voor
samenwerKing
is onmisbaar”
Zonder partners en draagvlak
geen waardevolle Waddenacademie.
Dat is de stellige overtuiging van de
voorzitter van de Waddenacademie
prof. dr. Pavel Kabat. “Enthousiasme
voor samenwerking, daar moeten
we het van hebben.”

Dooræ maartjeæ smeets
Het was geen makkelijke
opgaaf waar de waddenacademie zich voor gesteld zag
bij haar oprichting. niet
iedereen stond te springen
om een nieuwe kennisinstelling in een gebied waar
werkgroepen, overlegorganen
en taskforces met tal van
bijbehorende rapporten al
ruim vertegenwoordigd zijn.
Hoewel er veel waardevol
onderzoek plaatsvond, trof
de waddenacademie een
versnipperde kennisinfrastructuur aan, met weinig
aansluiting tussen wetenschap, beleid en praktijk.

netwerk
“De eerste belangrijke taak van de Waddenacademie was zich open op te stellen
naar alle partijen in het waddengebied”,
zegt Pavel Kabat. “We moesten ons positioneren als onafhankelijk netwerkinstituut met wetenschappelijk gezag. We
wilden zo dicht mogelijk op de regio zitten, zonder de aansluiting met het Rijk,
ministeries en landelijke kennisinstellingen en universiteiten te verliezen. Aan
ons de taak alle partijen mee te krijgen,
te verleiden om met de Waddenacademie
samen te werken.”
De commissie Meijer constateerde in het
rapport Ruimte voor de Wadden in 2004
dat veel kennis over het waddengebied
versnipperd of slecht ontsloten is en
daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor beleid en bestuur. Na twee
jaar discussie over de kansen en dilemma’s die er te vinden zijn in de regio,
kwam men uit bij het model van de
Waddenacademie: Een compact kennisinstituut dat, mede door de inbedding

als afzonderlijk geheel bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap (KNAW), onafhankelijk en met
gezag kan werken. Op 30 juli 2008 ging
de Waddenacademie formeel van start
met als bestuur toonaangevende namen
uit vijf verschillende wetenschappelijke
disciplines, waarover meer te lezen is in
het katern Voortgang Portefeuilles in deze
publicatie.
Kabat: “Voor het bestuur van de Waddenacademie is van belang dat we niet alleen kijken naar afzonderlijke onderdelen, zoals de ecologie. Wij willen het
waddensysteem als geheel bestuderen.
Dat betekent dat we kijken naar het hele
samenspel van ecologie, economie, cultuur, geologie, klimaat en sociale ontwikkelingen in het gebied. En dat we het
totale, internationale waddengebied bestuderen. Het wad stopt immers niet bij
de Nederlandse grens.” Het project METAWAD, dat onderzoekt hoe de Waddenzee functioneert als onderdeel van
een internationaal ecosysteem, is een
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we moeten
ons openstellen
voor iedereen
in het gebied.
zo kom je
erachter welke
kennis waar
nodig is

overhandiging van de Kennisagenda
van de waddenacademie door voorzitter
pavel Kabat aan (vlnr) de toenmalige
ministers gerda verburg (lnv), jacqueline
cramer (vrom) en staatssecretaris tineke
Huizinga (venw). voor de samenvatting
van de Kennisagenda,
zie bijlage p.70

mooie illustratie van deze visie. Het digitale Waddeninformatiesysteem WISWAD, bedoeld om de vele waddenarchieven te koppelen en ontsluiten, laat
zien hoe de academie met regionale
partners als Tresaor en Interwad, inzet
op toegang tot informatie. Samen met
de Waddenvereniging worden onder de
noemer WadWeten wetenschappelijke
studies vertaald voor een breed publiek
en gepubliceerd op internet.
synergieæ
Dat brengt ons naast de inzet op het netwerk bij de tweede waarde waar de Waddenacademie onverkort op in heeft gezet
en op in blijft zetten: synergie. Het bestuur van de Waddenacademie wilde dat
het instituut een link zou leggen tussen
economie en ecologie, tussen beleid en
kennis, tussen regio en Rijk en internationaal tussen de drie waddenlanden.
“Wij zoeken niet naar eenvoud”, zegt
Pavel Kabat.“Is het inderdaad zo dat economie altijd tegenover ecologie staat zoals tot voor kort steeds werd gesteld? Of
kan natuur waarde bijdragen aan economische waarden? Om antwoord te kunnen geven op die vragen zijn we vanuit
en met de vijf wetenschappelijke disciplines aan de slag gegaan.” De afgelopen twee jaar heeft de Waddenacademie

er hard aan gewerkt om de communicatie tussen wetenschappelijke disciplines,
tussen wetenschap, beleid en praktijk te
verbeteren. Kabat: “We wilden geen instituut zijn dat passief onderzoeksresultaten communiceert. We onderzochten
hoe verdere interactie tot stand kon
komen en gingen in gesprek met vele
partijen op zoek naar kennisleemtes. Op
basis van die analyse zijn we gekomen
tot het principe van cocreatie. Dat betekent dat partijen actief betrokken worden
bij het formuleren van de onderzoeksvraag en bij het onderzoek. De integrale
Kennisagenda ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden’ die op 30
mei 2009 tijdens de Waddentoogdag is
aangeboden aan de voor het waddengebied verantwoordelijke bewindslieden,
is op die cocreatie gebaseerd.”
openheid
Met dat streven naar synergie, bevordering van communicatie en de opbouw
van een netwerk is openheid een onmisbaar goed voor de Waddenacademie. Die
openheid is niet alleen gericht op beleidsmakers en wetenschappers. Ook het
bedrijfsleven en natuurlijk de bewoners
spelen in het waddengebied een belangrijke rol, die de Waddenacademie niet
wil veronachtzamen. Daarom werd een
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sociaaleconomische denktank in het
leven geroepen, waarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en van bewoners
kunnen aangeven waar naar hun idee
behoefte aan is. “We moeten ons openstellen voor iedereen in het gebied”, zegt
Kabat. “Zo kom je erachter welke kennis
waar nodig is.”
Met die gedachte is daarnaast in samenwerking met de Noordelijke hogescholen een lectorenplatform opgezet,
ondermeer om gezamenlijk te bekijken
hoe het waddensysteem onderdeel kan
zijn van het lesprogramma. Om jonge
waddenonderzoekers, die studeren aan
HBO en universiteit, te stimuleren, is de
Waddenacademie Scriptieprijs in het leven geroepen. De Waddenacademie is
gevraagd om als trekker voor het onderzoek binnen de University Campus Fryslan te fungeren en heeft in dit verband
in samenwerking met de Fryske Akademy het voorstel gedaan voor de oprichting van een International Research and
Graduate School (IGRS). (Zie box University Campus Fryslan). De IGRS, een
topresearchinstituut gericht op waddenonderzoek, kan volgens Pavel Kabat internationaal een bijzondere rol vervullen in het ontwikkelen van kennis over
getijdengebieden. Twintig promovendi,
verdeeld over de vijf portefeuilles die de
Waddenacademie heeft geformuleerd,
worden internationaal geworven voor
onderzoek. “Het opzetten van dat instituut zie ik als één van de topresultaten
die we hebben bereikt. Ook internationaal gezien is het een uniek project.”
internationaal
“In 2020 vormt het trilaterale waddengebied het best gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld,” stelt
de Waddenacademie in haar Kennisagenda. Hoewel de Waddenacademie jong is
en veel zaken nog in de opstartfase zitten,
liegen de verworvenheden en ambities
er niet om. Zo is via NWO en (in samenwerking met de Duitse overheid enz.)
twee miljoen euro vrijgemaakt voor ge-

Pavel Kabat
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zamenlijke onderzoeksprojecten van de
Waddenlanden.Voor de afstemming van
projecten heeft de Waddenacademie samenwerking met het Common Waddensea Secretariat gezocht (zie ook blz. 48
Tijd voor een academie voor het hele Wad).
Kabat: “Er was ook in Duitsland en Denemarken duidelijk behoefte aan diepgaande trilaterale samenwerking tussen de waddenlanden.
In december 2010 was er een
eerste symposium over de
trilaterale waddenresearch in
Leeuwarden. Men vond onze
aanpak op de vijf wetenschappelijke thema’s prachtig.
Onze systeemaanpak bracht
een heel andere kijk op de
zaak.”
Het internationale belang
van de wetenschap zoals die
plaatsvindt in het waddengebied is volgens Kabat helder. “Wat we
hier op het wad doen aan wetenschappelijk onderzoek heeft belang voor de
hele wereld. Er zijn wereldwijd zo’n 70
getijdengebieden die qua geomorfologie in meer of mindere mate overeenkomsten hebben met het waddengebied.
Er zijn 300 estuaria die net als het Nederlandse wad onder zware druk staan
van exploitatie en populatie. We willen

ik vind
de energie die
ik bij de mensen in
het waddengebied
aantref vergelijkbaar met de pioniersgeest zoals die
te vinden is in
de Verenigde
staten

met een aantal van deze gebieden twinningprojecten opzetten voor verdere samenwerking.”Welke gebieden dat zijn is
nog onderwerp van overleg. Er zijn wereldwijd meer instituten die zich richten
op onderzoek op onderdelen van dit
soort estuaria. Nergens wordt een gebied op de schaal en als geheel systeem
onderzocht zoals het trilaterale waddengebied. De Waddenacademie wil het systeembegrip en de data, die op en rond
het wad ontwikkeld worden, wereldwijd
uitdragen.
ambitie
Het ambitieniveau van de Waddenacademie ligt dus hoog.Toch waakt voorzitter
Kabat ervoor om de realiteit uit het oog
te verliezen. “Feitelijk zijn we pas net begonnen. Er zijn veel zaken om trots op
te zijn, maar veel projecten zitten zoals
gezegd nog in opstartfase. Het is nu eerst
van belang dat we de boel in stand houden de komende tien á vijftien jaar. We
moeten nu zorgen dat we in de hoofden
van mensen blijven. Misschien wel de
belangrijkste ambitie voor de toekomst
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als we
vooruitgang
willen blijven
boeken in het
gebied, dan is de
gecreëerde
samenhang
onmisbaar

is dat we met het hele netwerk van instituten, ministeries en regionale partijen
dat in de afgelopen paar jaar is opgebouwd langdurig blijven investeren in
integraal onderzoek in de regio. De Waddenacademie kan in dat speelveld zaken
enz. blijven monitoren en entameren en
vooral: de boel bij elkaar houden. Ik wil
de ingezette synergie blijven uitbouwen.
Synthese van projecten, plannen en resultaten is nadrukkelijk onze taak voor de
toekomst.”
Verdere uitbreiding van het netwerk in
Nederland is moeilijk, simpelweg omdat
80 á 90 procent van de bij het wad betrokken partijen al aangehaakt is. “Maar
de intensiteit van de samenwerking kan
hoger,” vindt Kabat, “en je wil een lange
termijn betrokkenheid genereren. Dus
niet 1 keer 20 promovendi voor de IGRS,
maar elk jaar, voor de komende tien jaar.
Je wil dat partijen daarin mee-investeren
en er de voordelen van inzien.”
Het werk van de Waddenacademie ziet
Pavel Kabat vanuit zijn achtergrond als
aardsysteemonderzoeker als een mooi
experiment, waar wereldwijd lering uit
kan worden getrokken. “Nergens anders
wordt een zo groot gebied in samenhang
bestudeerd, inclusief de mens als onderdeel van alle interacties.Vaak gaat het in
wetenschappelijk onderzoek om natuurwetenschappen en wordt de mens buiten
het systeem geplaatst. Dat doen wij nadrukkelijk niet.”

Pioniers
Op en rond het wad is volgens Kabat
voldoende voedingsbodem om het gebied toonaangevend te maken als het
gaat om integrale kennis van een kustgebied als ondeelbaar systeem. Bedreigingen van buitenaf doen daar niet aan
af. Regeringen zullen de ene periode
groen-blauwer kleuren dan de andere en
effecten van klimaatverandering als zeespiegelstijging dienen zich aan. Het mooie
van de Wadden vindt Kabat dat de bewoners altijd vanuit hun eigen kracht
hun bewustzijn hebben gevormd, niet
uit angst voor externe factoren. “Het
waddenbewustzijn is altijd heel sterk
geweest. Ik vind de energie die ik bij de
mensen in het waddengebied aantref
soms vergelijkbaar met de pioniersgeest
zoals die te vinden is in de Verenigde Staten. Dat is een heel ander innovatiepotentieel dan in de Randstad, waar vaak
een pessimistischer houding te vinden
is en men vooral kijkt naar de agenda van
de regering. Op de Wadden lijkt men
meer zijn eigen gang te gaan en minder
gebukt te gaan onder bijvoorbeeld aangekondigde bezuinigingen.Vanwege het
sterke waddenbewustzijn kun je niet
om de mensen hier heen. Zoals ook blijkt
uit het boek ‘Gedeelde ruimte’ van de
Waddenacademie geschreven door mijn
collega bestuurslid Jos Bazelmans, zijn
mensen actief bezig met de toekomstige
ontwikkeling van het wad en hun rol
daarin. Dat is een prachtig potentieel
voor onderzoekers, beleidsmakers en
bestuurders.”
toekomst
Over de toekomst is de voorzitter van
de Waddenacademie dan ook optimistisch. De academie heeft nu in ieder
geval tot 2014 vanuit het Waddenfonds
en de provincies financiering voor haar
activiteiten, en het is de bedoeling dat
de Waddenacademie 20 jaar doorgaat,
parallel aan het Waddenfonds. Die financiering gaat voor de helft zitten in het
verder ontwikkelen van het Wadden-
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netwerk. Ongeveer 35 procent
van het budget gaat naar kosten
voor de eigen organisatie van de
Waddenacademie.Voor bezuinigingen vanuit Den Haag is Kabat
niet bang. In tegendeel. “Gezien
de focus van de huidige regering
op regionaliseren en het versterken van de kennisinfrastructuur
in regio’s, denk ik eerder het tegenovergestelde.Wij zouden daar
juist van kunnen profiteren.”
Tegelijk draagt een decentralisatie het gevaar in zich dat de
behaalde successen op het gebied van samenwerking en de
samenhangend-systeem-benadering ongedaan worden gemaakt Kabat: “Wij hebben ons
sterk gemaakt voor thematische
samenhang en synthese tussen rijksprogramma’s als het Deltaprogramma en
Naar een Rijke Waddenzee. Als we vooruitgang willen blijven boeken in het gebied, dan is die samenhang onmisbaar.
Het is geen goede habitat voor de Waddenacademie om te werken in een gebied waar decentralisatie opnieuw leidt
tot versplintering en veel kleine eilandjes.”
Aan de Waddenacademie de taak te blijven beargumenteren waarom het netwerk en de synergie zo belangrijk zijn
voor onderzoek dat beleid en praktijk op
de Wadden kan dienen. “Natuurlijk moeten wij voor alles een onafhankelijk kennisinstituut blijven. Wij zijn geen lobbyclub. Maar we moeten blijven vertellen
dat de kennis die wij genereren kan ingezet worden voor de ecologische en
economische ontwikkeling van het gebied. Daarvoor kunnen wij nieuwe typen
van kennisonderzoek entameren, die zijn
toegespitst op specifieke kwesties in de
regio. Ons onderzoek heeft dus vaak een
participerend en communicatief karakter. Het moet terecht komen op de plek
waar het bedoeld is, niet elders door
slechte communicatie of samenwerking.”
Met trots kijkt voorzitter Kabat terug op

Pavel Kabat

de afgelopen 2,5 jaar waarin de Waddenacademie zich heeft weten te manifesteren als een partij die samenhang en
draagvlak creëert. “Trots is misschien niet
het goede woord. Ik ben vooral blij met
het draagvlak en het enthousiasme waarmee partijen zijn gaan samenwerken.
Daar moet je het van hebben als kleine,
compacte organisatie. Ook in de toekomst.”
universityæ campusæ Fryslä n
In januari 2011 heeft Provinciale Staten
ingestemd met de instelling van de University Campus Fryslân (UCF). Ook de
gemeente Leeuwarden heeft zich bij
dit initiatief aangesloten. De UCF krijgt
het karakter van een academische netwerkorganisatie die tot doel heeft zowel
voorschools onderwijs als wetenschappelijk onderzoek te versterken. De University Campus is niet bedoeld als opmaat
naar een zelfstandige universiteit.
De Waddenacademie en de Fryske Akademy, beide KNAW-instituten, willen
bijdragen aan de UCF door inbreng vanuit hun eigen internationale netwerken
en relevante kennis voor Fryslân genereren. Relevante kennis komt tot stand door
het onderwijs en onderzoek te baseren
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op de principes van participatie en cocreatie: dus op basis van intensief overleg
met de om kennis vragende publieke en
private partijen. De planning is dat de
eerste ongeveer 18 promovendi in maart
2012 van start gaan met hun onderzoek.
De kandidaten worden regionaal, nationaal en internationaal geworven.
Met de UCF is over een periode van vier
jaar een totale investering van 18 miljoen
Euro gemoeid, waarbij de provincie 16
miljoen, en de gemeente Leeuwarden
2 miljoen voor haar rekening neemt.
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ontWiKKElingæ
Vanæ HEtæ
WaDDEngEbiEDæ
in tijd
en ruimte
Dr.æ Hesselæ
speelman

Het waddengebied, een strook van de
Noordzee benoorden de Waddeneilanden,
de eilanden zelf met de daarachtergelegen
Waddenzee, en de kustzone van het vasteland wordt gekenmerkt door een grote
dynamiek, zowel in ruimte als in tijd.
De huidige toestand en dynamische kenmerken van het waddensysteem zijn het
resultaat van processen diep in de aarde, aan het oppervlak en in de atmosfeer die
plaatsvinden op verschillende tijd- en ruimteschalen. Niet alleen natuurlijke processen, ook recente menselijke activiteiten veroorzaken veranderingen aan de oppervlakte van het waddensysteem.

de mens
heeft zich
gemanifesteerd als
een majeure
‘geological
force’

Binnen de portefeuille geowetenschap van de Waddenacademie hebben we in de
ontwikkeling van het waddengebied drie samenhangende thema’s in tijd en ruimte
onderscheiden: Ondergrond-waddengebied, Evolutie-waddengebied en Morfodynamiek-Waddenzee. Binnen deze thema’s worden kennisleemtes en onderzoeksvragen geïdentificeerd, voor onderzoek dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling
van het waddengebied.
Hetæf undamentæv anæ hetæw addengebied
Het thema Ondergrond-waddengebied richt zich op het fundament van het waddensysteem. Dat betreft 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 in de ondergrond die samenhangen met het
gebruik van de ondergrond, behoren tot dit fundament.
variatie in de ondergrond
De ondergrond van het Nederlandse deel van het waddengebied is geologisch gezien
geen eenheid. Het gebied behoort tot vijf verschillende structurele elementen, elk
met een kenmerkende geschiedenis van sedimentatie, opheffing en erosie.Van west
naar oost betreft het de volgende elementen:Texel IJsselmeer Hoog,Vlieland Bekken,
Friesland Platform, Lauwerszee Trog en Groningen Hoog.
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De complexe geologische geschiedenis manifesteert
zich niet alleen in de huidige geologische opbouw en
structuren. Zij is ook te zien in de ruimtelijke variatie
in eigenschappen en gedrag van de gesteenten, zoals
geochemische samenstelling (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).
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De oudste gesteenten die aangeboord zijn in het waddengebied behoren tot het Laat
Carboon (300 miljoen jaar). Deze komen onder het gehele waddengebied 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 CarboonRotliegend gassysteem. Een tweede belangrijke bron van energie in de ondergrond
van het waddengebied is aardwarmte. Deze vorm van energie is tot dusverre nog
niet in ontwikkeling gebracht.
Deæe volutieæv anæh etæw addengebied
Het thema Evolutie-waddengebied behandelt de natuurlijke ontwikkeling en dynamiek van het waddengebied op tijdschalen van jaren tot 1000-en jaren, inclusief
de sterke antropogene invloed van de laatste paar eeuwen op het systeem.
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 5000-6000 jaar geleden ontstaan, tijdens de periode van zeespiegelstijging die na afloop van de laatste ijstijd is begonnen. Bodemdaling, die mede
door de mens werd veroorzaakt (o.m. door veenwinning), heeft de vorming – door
overstromingen tijdens grote stormvloeden – van de Zuiderzee, de Middelzee en
de Lauwerszee in de hand gewerkt.
de mens laat zich gelden

Vanaf de Middeleeuwen neemt de omvang van het waddengebied af door indijkingen. Dit betreft de indijking van in eerste instantie de Middelzee en van gebieden
in de noordelijke regio’s van Noord-Holland, Friesland en Groningen. In de twintigste eeuw betreft het de Zuiderzee, de Wieringermeer en de Lauwerszee. Feitelijk
is sedert enkele eeuwen sprake van werkelijke invloed op de evolutie van het waddengebied door waterstaatkundige werken (polders, kwelders, Afsluitdijk en – het
meest recent – zandsuppleties). De mens heeft zich gemanifesteerd als een majeure
‘geological force’.
Onder invloed van de doorgaande stijging van de zeespiegel na het ontstaan van
de Waddenzee trokken de barrière-eilanden zich landwaarts terug, over meerdere
kilometers. Als gevolg van de aanleg van waterstaatkundige werken is de inherente

figuur
linksboven
zw-no geologisch
profiel door het
waddengebied. de
verticale en horizontale
schaal in het bovenste
profiel zijn identiek.
(bron: j.m. verweij,
2009)

figuur
rechtsonder
de opeenvolgende
(paleo-)geografie
van het waddengebied
van 1850 n. chr. tot
5500 v. chr. (bron p.
vos en s. de vries,
2009)
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landwaartse migratie van de Waddenzee geblokkeerd en is zij kilometers smaller
geworden. Zonder de aanleg van waterstaatkundige werken zou de Waddenzee dus
een stuk breder zijn en zou vooral het aandeel kleiig oppervlak aanzienlijk groter zijn.
een precair evenwicht

Als de zeespiegelstijging zou stoppen of als er een daling van de zeespiegel zou optreden, zou de Waddenzee op termijn verlanden. Als de snelheid van zeespiegelstijging
toeneemt tot meer dan 60 cm per eeuw, is de verwachting dat – zonder menselijke
ingrepen – grote delen zullen ‘verdrinken’, dat wil zeggen volledig beneden de laagwaterlijn komen te liggen. Het voortbestaan van de Waddenzee zoals wij die kennen,
is dus aan vrij smalle marges wat betreft veranderingen in zeeniveau, gebonden.

1850 n. chr.

morfodynamiekæv anæd eæ Waddenzee
Het thema Morfodynamiek-Waddenzee betreft met name de korte termijn morfodynamiek van de Waddenzee en heeft betrekking op natuurlijke en door de mens
beïnvloedde processen, die plaatsvinden op een kortere termijn tijdschaal (nul tot
tientallen jaren). De Waddenzee, de zeegaten en de Noordzeekusten van de Waddeneilanden vertonen een zeer dynamisch gedrag. 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 /
bathymetrie) van de eilanden, de platen en de geulen.
zandsuppletie

5500 v. chr.

Holocene landschap

duinvalleien (met veen)

hoog duingebied

veengebied

strandwallen en duinen

water

getijdengebied en rivieroverstromingsvlakte
Pleistocene landschap

rivierduinen (donken)

beekdal- en rivierengebied

door landijs gemodelleerd landschap

pleistoceen zand, < 16 m NAP

lössgebied

pleistoceen zand, 16 - 0 m NAP

gebied waar Tertiaire afzettingen aan

pleistoceen zand, boven 0 m NAP

of nabij maaiveld liggen

Langs de Noordzeekusten van de Waddeneilanden spelen seizoensfluctuaties een belangrijke rol.Tijdens stormen vindt afslag van stranden en duinen plaats en
onder rustige omstandigheden wordt dit geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door zandafzetting. Op sommige Waddeneilanden vindt in het centrale deel van de
Noordzeekust een jaarlijkse regressie plaats van één à
enkele meters. Sinds 1990 moet bij wet de kust worden
gehandhaafd en wordt dit verlies via zandsuppleties
gecompenseerd. Door het opspuiten van 6.5 miljoen
kuub zand per jaar werd eerst alleen de basis kustlijn
gehandhaafd. Volgens het nieuwe beleid 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. Als de zeespiegelstijging versnelt en als men rekening wil houden met sedimentverlies uit het kustsysteem, dan moet in de toekomst zelfs veel meer worden
gesuppleerd.

Het systeem corrigeert zichzelf

In grote lijnen blijkt er echter een soort dynamisch evenwicht te bestaan. Dit blijkt
uit het feit dat de morfologische toestand van het systeem een goede correlatie
vertoont 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
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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
tot 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.

BUITENDELTA
NOORDZEE

eilandkwelder

DROOGVALLENDE
PLATEN

voortgang van de portefeuille geowetenschap
in de periode medio 2008 tot en met 2010

Aansluitend aan het instellen van de Waddenacademie zijn initiatieven ontwikkeld om de diverse ‘portefeuilles’ uit te werken en te onderbouwen.
Wat betreft geowetenschap betreft dit het position paper ‘De ontwikkeling van het
waddengebied in tijd en ruimte’ (juni 2009). Bij het samenstellen hiervan zijn naast de vier hoofdauteurs - ruim 50 geowetenschappers betrokken geweest. Op
basis van dit position paper is de geowetenschappelijke component van de kennisagenda van de Waddenacademie “Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden” (2009) samengesteld, en zijn activiteiten ontwikkeld om lacunes in, en prioritaire zaken wat betreft de ‘geowetenschappelijke kennishuishouding’ te adresseren.

vastelandskwelder
vaste land

figuur
Het zeegatsysteem
tussen terschelling
en ameland (bron:
H. olff, 2009)

dit betreft:

•

•

•

De vaststelling dat het in Nederland op termijn gaat ontbreken aan een nieuwe
generatie geowetenschappers met bijzondere kennis en expertise op het terrein
van waddensystemen. De Waddenacademie wil stimuleren dat er een nieuwe
generatie geowetenschappers wordt geworven en opgeleid. Hiertoe wordt nauw
samengewerkt met universiteiten, Deltares en TNO. Dit wordt geëffectueerd
door de instelling van drie deeltijd leerstoelen/ UHD-posities “geo-wadden”:
Een leerstoel geo- en geofluidsystemen waddengebied (in leerstoelgroep van
Prof.dr. S.A.P.L. Cloetingh van Fac. ALW-Vrije Universiteit), UHD- positie
sedimentologische en geomorfologische processen van het waddengebied (in
leerstoelgroep van Prof.dr. P. Hoekstra, Fac.-Geowetenschappen- Universiteit
Utrecht) en leerstoel morfodynamische processen van lagunaire systemen (in
leerstoelgroep van Prof.dr.ir. M J F. Stive, Fac.- CiTG-Technische Universiteit
Delft). De drie posities zijn en worden operationeel in 2011 en 2012. De betreffende geowetenschappelijke experts zullen MSc- en PhD- onderzoeken in het
Nederlandse waddengebied gaan initiëren en begeleiden en samenwerken met
Noordelijke Hogescholen.
De vaststelling dat er –naast geowetenschappelijke kennis- ook aandacht moet
zijn voor geo-data en geo-informatie. Dit geldt overigens ook voor andere ‘portefeuilles’ De (Noord) Nederlandse instellingen die geo-data en geo-informatie
beheren zijn TNO Geologische Dienst van Nederland, Alterra, Deltares,
Fryske Akademy, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,Tresoar, KNMI en Kadaster.
Eind 2010 is een initiatief gestart dat deze instellingen gezamenlijk een raamwerk voor het beheer van bestaande geo-data en geo-informatie gaan ontwikkelen (programma 4D Wadden).
De vaststelling dat er geowetenschappelijke onderzoeksresultaten zijn die kunnen worden gepubliceerd in peer reviewed tijdschriften. Hiertoe wordt een ‘speciale
uitgave’ van het Netherlands Journal of Geoscience uitgebracht.

de waddenacademie
wil stimuleren
dat er een
nieuwe
generatie
geowetenschappers
wordt geworven en
opgeleid
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Uiteraard zijn vrijwel alle activiteiten van de Waddenacademie ‘portefeuille-overschrijdend’. Voorbeelden hiervan zijn (de evaluatie van) het Zee- en Kust Onderzoeksprogramma van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek) in 2009 en 2010 en de door Aard- en Levenswetenschappen van het
NWO geïnitieerde waddenonderzoeksprogramma’s (waaronder een programma met
een component georisico’s dat gezamenlijk met de Duitse zusterorganisatie van het
NWO is geïnitieerd). Ook de (evaluatie van) de monitoring van de gaswinning van
het Amelandgas en het IGRS-programma overschrijden de wetenschappelijke
portefeuilles.

Prioriteitenæv ooræd eæk omendeæj aren:
binnen het thema ondergrond van het
waddengebied:

•

•

•

Huidige geologische opbouw en structuur en
fysisch-chemische eigenschappen van gesteenten en vloeistoffen in de ondergrond van het
waddengebied.
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.
Huidige en mogelijk toekomstige gebruik van
de ondergrond van het waddengebied (de winning van natuurlijke bestaansbronnen, zoals
grondwater, zout, aardgas, aardwarmte; koudewarmte opslag, opslag van gas, CO2) en de hieraan gekoppelde veranderingen in de ondergrond
en de doorwerking daarvan naar het aardoppervlak/Waddenzeebodem (naar biotische en abiotische waddensysteem).

•

•

binnen het thema morfodynamiek
van de waddenzee:

•

•

binnen het thema evolutie van het waddengebied:

•

•

De relatie van de Pleistocene/Holocene zeespiegelontwikkeling met de evolutie van het
waddengebied. Het gaat om zowel de ontwikkeling van het waddengebied als geheel, als
verschillen in ontwikkeling van delen van het
waddengebied 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
in het waddengebied.

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.

•

•

Bepaling van de sedimentbalans van het waddengebied gerelateerd aan de erosie van de Noordzeekust. 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 in het waddengebied kunnen worden
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.
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beHoud in
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Prof.ædr .æ
Peteræ
Herman

Gedurende de afgelopen decennia
zijn grote inspanningen geleverd om de
Waddenzee als natuurgebied te beschermen en de kwaliteit van de natuur in het
gebied te vrijwaren van verdwijning of
kwaliteitsvermindering.
Deze inspanningen zijn beloond met een wettelijk beschermde status van de Waddenzee als natuurgebied onder nationale en Europese wetgeving, en een erkenning
door UNESCO als Werelderfgoed. Binnen het PKB-gebied Waddenzee (Planologisch Kern Besluit) is het leidend beginsel van het beheer dat behoud, bescherming
en kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden voorop staan. Gebruik en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen is mogelijk wanneer dit aan de natuur geen afbreuk doet. Duurzame ontwikkeling met respect voor de natuurwaarden is het streven
voor de toekomst.

Duurzame
ontwikkeling
met respect
voor de
natuurwaarden is
het streven
voor de
toekomst

Hoewel er consensus bestaat over het principe, is er een grote behoefte aan kennis
en inzicht om dit in de praktijk om te zetten. Er is wetenschappelijke en maatschappelijke discussie over de kwaliteit van de natuur in de huidige Waddenzee. In welke
mate is deze natuur aangetast door verschillende vormen van exploitatie? Is er sprake
van werkelijk duurzaam gebruik? Zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de biodiversiteit optimaal of verkeert het systeem in een gedegradeerde toestand? Deze
fundamentele vragen vereisen inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden van het
ecosysteem binnen de randvoorwaarden van de fysisch-geologische omstandigheden, de stromingen en uitwisselingen met rivieren en kustzee, de verschillende
vormen van exploitatie zoals visserij, toerisme of winning van delfstoffen, de migratiemogelijkheden van populaties en de dynamiek van het landschap. Die ontwikkelingsmogelijkheden bepalen wat haalbaar is als streefbeeld voor de waddennatuur.
Dit is het ideaalbeeld waartegen zowel de huidige toestand als de evolutie onder
invloed van beheersmaatregelen kunnen worden afgezet.
Hoeæ teæb ehoudenæw anneeræh etæv erledenæg eenæ leidraadæv ormt?
De paradox van natuurbehoud in een veranderende wereld is dat de toestand in het
verleden niet richtinggevend kan zijn voor de streefbeelden van de toekomst. Toch
is niet elke toekomstige ontwikkeling vanuit het oogpunt van de natuur even wense-
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lijk. Wat wenselijk is wordt bepaald door waar de maatschappij het meeste waarde
aan hecht. Die ‘waarden’ dienen losgekoppeld te worden van ‘toestanden’ als het
onwaarschijnlijk is een historische toestand te reconstrueren.
Dit roept de vraag op naar een definitie van natuurwaarden: wat wordt in de Waddenzee als meest belangrijke natuurlijke elementen ervaren en door wie? Die waarden
zijn cultureel geladen en daarmee van cruciaal belang voor de formulering van streefen ideaalbeelden. De Waddenzee zelf is bovendien zowel een cultureel als een
natuurlijk erfgoed. Menselijke activiteiten, binnen en buiten het gebied, hebben
de Waddenzee gedurende de afgelopen twee of drie millennia mede vormgegeven.
Natuurwetenschappen kunnen bijdragen aan een definitie van natuurwaarden, maar
zullen in een multidisciplinaire context moeten samenwerken met menswetenschappen om de essentie van ‘natuurwaarden’ beter te benaderen. Duidelijk is dat de
belangrijkste natuurwaarden van de Waddenzee, zoals de grote open ruimte voor
natuurlijke processen en het belang voor internationale vogelpopulaties, van een
ruimtelijke schaal zijn die het lokale ruim overschrijden. Natuurwaarden van de
Waddenzee moeten in een landelijke, Europese en mondiale context worden gesteld,
en dit zal bijzondere eisen stellen aan het beheer van het gebied.
Eenæv eranderendeæw ereld
Van groot belang voor de toekomstige ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee
is daarbij dat op een tijdschaal van enkele decennia ingrijpende veranderingen
worden verwacht in de fysische, chemische, geologische, klimatologische en biologische randvoorwaarden van het ecosysteem. Zeespiegelstijging, temperatuurverhoging, verandering in neerslagpatronen, invasies door exotische soorten en wellicht
andere, nog onbekende, veranderingen zullen een ingrijpend effect hebben op de
structuur en het functioneren van de Waddenzee. Streefbeelden voor de natuur in
de toekomst moeten rekening houden met de begrenzingen die door deze randvoorwaarden worden opgelegd. Het lijkt bijzonder onwaarschijnlijk dat het gebied,
ecologisch gesproken, in een toestand kan worden gehouden die nu heerst of die
20, 50 of 100 jaar geleden heerste. Meer dan ooit zal bij het nadenken over die
mogelijkheden de koppeling moeten worden gelegd tussen ‘structuur’, de observeerbare, verwachte, verhoopte natuurwaarden en ‘functie’, oftewel de processen
die de structuur mogelijk maken.
Eenæc omplexeæe næv eranderendeæm aatschappelijkeæc ontext
Maatschappelijke en economische veranderingen zoals globalisering van de economie, verschuivingen in energiepolitiek, veranderingen in visserij- en landbouwbeleid
hebben hun weerslag op de ontwikkelingen in het waddengebied en daardoor ook
indirect op de rol van het waddenecosysteem in de menselijke maatschappij. Schaalvergroting van de relevante activiteiten, vergelijk lokale mosselvisserij, supraregionale
havenactiviteit en internationaal toerisme, stelt nieuwe problemen voor het beheer.
Het leidt ook tot nieuwe inschattingen van waar de belangrijkste menselijke druk
op het ecosysteem wordt uitgeoefend en creëert de noodzaak op de juiste schaal
en op geïntegreerde wijze deze ontwikkelingen te volgen.
Eenæd ynamischæe cosysteem
De Waddenzee is een open systeem met belangrijke uitwisselingen van nutriënten,
koolstof en organismen tussen rivieren, waddensysteem en kustzee. Die uitwisselingen worden in sterke mate bepaald door stromingen en transporten. Om deze
stromen goed te begrijpen is een combinatie van intensieve veldwaarnemingen en
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modellering een noodzakelijke aanpak. Aandacht zal moeten worden geschonken
aan discipline-overstijgende samenwerking, met name tussen fysica, geomorfologie
en biologie. De uitbouw van een stevige basis van observatie en modellering zou
moeten toelaten de processen aan de basis van de voedselketen beter te begrijpen
en te beheren.
Onzeker, maar potentieel belangrijk, is de rol die organismen op hogere trofische
niveaus daarbij spelen als structurerende factor in het ecosysteem. We weten vrij
nauwkeurig welke grote predatoren uit de Waddenzee zijn verdwenen in de afgelopen eeuwen, maar we weten nauwelijks wat hun effect op het functioneren van
het ecosysteem kan zijn. Vergelijkende studies met andere systemen kunnen hier
uitkomst brengen.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door ‘biobouwers’; organismen die hun
omgeving actief veranderen. Zij veranderen de fluxen van nutriënten, water en
sediment in mindere of meerdere mate, en kunnen door rifvorming bijdragen
aan lokale concentratie van biomassa en nutriënten. Deze organismen verdienen
bijzonder aandacht omdat theoretische studies hebben aangetoond dat zij kunnen
bijdragen tot het optreden van plotselinge niet-lineaire veranderingen in het systeem en het voorkomen van drempelwaarden in de dynamiek. Hierover is onze
kennis zeer beperkt, maar met name in het licht van de te verwachten veranderingen
is het noodzakelijk dit aspect beter te begrijpen.
Recenteæo ntwikkelingenæi næo nderzoekæe næb eheer
In haar kennisagenda heeft de Waddenacademie de nadruk gelegd op systeemgericht
en geïntegreerd onderzoek. Interdisciplinair onderzoek en integratie met culturele
studies voor het onderzoek van natuurlijk en cultureel erfgoed kregen daarbij de
nadruk.Verder werd gepleit voor een geïntegreerde visieontwikkeling op menselijke
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activiteiten als medebepalers van natuurwaarden, waarbij integratie is verkozen boven
sectorale aanpak, en activiteiten worden bestudeerd in zowel hun ecologische als hun
economische context.
Binnen de ecologie werd de nadruk gelegd op structuurvormende processen (biobouwers), bottom-up processen die de aanvoer van nutriënten verbinden met hogere
trofische niveau’s, de rol van toppredatoren die met name uit internationale vergelijkende studies kan worden afgeleid, het belang van vogelmigratie voor de
natuurwaarden in het systeem en de integratie van monitoring, modellering en processtudies.
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de uitbreiding en verdieping van het
ecologisch onderzoek in de Waddenzee. Binnen het NWO-programma ZKO
(Zee- en Kustonderzoek) zijn belangrijke middelen vrijgesteld voor fundamenteel
procesonderzoek en monitoring in de Waddenzee. Recent is vanuit dit programma ook een gezamenlijke Nederlands-Duitse call uitgegaan. Het Waddenfonds
heeft de projecten Mosselwad en Waddensleutels gefinancierd, die ingaan op de cruciale rol van mosselbedden in het ecosysteem en op de structuur van het voedselweb
in de Waddenzee. Recent werden de projecten WaLTER (geïntegreerde monitoring
op lange termijn) en METAWAD (vogelmigratiestudies) goedgekeurd, die ook een
sterke ecologische onderzoekscomponent hebben. Een belangrijk uitvoerend programma voor het realiseren van zoet-zout overgangen is tevens gefinancierd. Binnen
de mosseltransitie zijn onderzoeksprojecten opgestart rond het effect van mosselzaadvisserij, mosselzaadinvang en draagkracht van het systeem voor mosselen.
De opstart van het Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ heeft geleid tot het aanscherpen van een aantal vragen over structuur en functioneren van het voedselweb
in de Waddenzee, en de inrichting van de veilige en biodiverse kust in een situatie
van zeespiegelstijging. Andere vragen betreffen het beheer van sediment en de helderheid van het water, de rol van biobouwers in het ecosysteem, vormen van exploitatie en hun ecologische gevolgen.
Dit heeft geleid, en zal verder leiden, tot
een aantal projecten, waarvan sommige
uitvoeringsgericht zijn en andere meer
wetenschappelijk gericht. De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een
systeem van ‘leren door doen’, waar kennisverwerving en uitvoering in elkaar
worden verweven.
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Binnen de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma worden
vanuit Verkeer en Waterstaat projecten voorbereid die zich richten op natuurlijke
vormen van kustverdediging onder klimaatverandering.
Belangrijke ecologische onderzoeksprojecten die momenteel worden voorbereid,
onder meer met steun van de Waddenacademie, richten zich op de rol van biobouwers in het ecosysteem, de geïntegreerde modellering van de dynamiek van slib en
zand en hun ecologische implicaties en de rol van geomorfologische dynamiek aan
de randen van het wad.
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Prioriteitenæ vooræ deæ komendeæ jaren
De initiatieven die nu worden uitgevoerd of in voorbereiding zijn geven invulling
aan de meeste inhoudelijke agendapunten voor ecologisch onderzoek, zoals die in
de kennisagenda zijn geformuleerd. Een volgehouden inspanning zal noodzakelijk
zijn om de onderzoeksterreinen waarvoor projecten in voorbereiding zijn, te laten
resulteren in daadwerkelijk uitgevoerde projecten.
Daarnaast zal de aandacht in de komende jaren uitgaan naar de inhoudelijke opvolging van de opgestarte onderzoekingen, de noodzaak verschillende initiatieven te
coördineren of samen te laten werken en de behoefte om primair wetenschappelijk
onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken voor het beheer. Het opzetten en
gebruiken van een geschikt modelinstrumentarium voor multidisciplinaire studies zal
daarbij een aandachtspunt zijn. Een eerste verkenning is daartoe al uitgevoerd op een
studiedag.
Interdisciplinaire studies op het terrein van alfa/beta of gamma/beta samenwerkingen komen moeizaam of niet op gang. Met name het opzetten van studies gericht
op economisch/ecologisch onderwerpen gerelateerd aan duurzame ontwikkeling,
of studies gericht op cultureel/sociale studie van zowel natuurlijk als cultureel
erfgoed, zal in de toekomst meer aandacht vergen.
Van bijzonder belang is in dit verband de rol en positie van de estuaria in de Waddenzee. Voor de Nederlandse situatie betreft dit met name de Eems-Dollard.
Hoewel de estuaria voor wat betreft natuurlijke processen een integraal deel uitmaken van het waddensysteem, zijn zij er juridisch en beheersmatig gedeeltelijk
aan onttrokken. Dit aspect, tezamen met het binationale karakter van de Eems en
de supraregionale schaal van de economie van haven- en energieactiviteiten, maakt
de estuaria tot focale punten voor zowel ecologische, economische als geïntegreerde
studies.
Mondiale verandering, in het gebied tot uitdrukking gebracht in zeespiegelstijging,
klimaatverandering, invasie van exotische soorten, wordt een majeure uitdaging bij
het beheer van de Waddenzee. Het ontwikkelen van geïntegreerde scenariostudies,
waarin opties bij het omgaan met deze veranderingen worden getest op zowel hun
maatschappelijke als ecologische of culturele gevolgen, zal op middellange termijn
een belangrijk aandachtspunt worden. Voorbereiding van dergelijke studies is een
grote prioriteit voor de komende jaren.
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Het waddengebied wordt gekenmerkt
door een sterke wisselwerking tussen mens
en natuur. Een deel van de mensen woont
er constant en sommige families hebben er
een eeuwenlange geschiedenis. Dit geldt
zowel voor de eilanden als de kuststrook.
De waddenbewoners voelen zich verbonden met het gebied en velen vinden hun
bestaan in het waddenecosysteem. Binnen de Wadden is sprake van een grote sociaaleconomische en cultuurhistorische diversiteit. De economische activiteiten variëren van visserij, landbouw, recreatie en toerisme, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen als olie en gas, tot bescherming tegen het water.

Het unieke
landschap
van vandaag
is gevormd
door natuur
en mens

Het waddenecosysteem draagt duidelijke sporen van de aanwezigheid van de mens,
zowel ten goede als ten kwade. Het unieke landschap van vandaag is het resultaat
van natuurlijke processen en eeuwenlang menselijk ingrijpen. Een aantal bedreigingen voor het waddenecosysteem zijn toe te schrijven aan de mens, zoals vervuiling
van water en bodem en overbevissing. Maar ook natuurlijke invloeden als stormen
en klimaatveranderingen zijn een bedreiging.
De wisselwerking tussen mens en natuur in het waddengebied impliceert dat beide
in hun onderlinge afhankelijkheid bezien dienen te worden en dat vergt een integrale benadering op systeemniveau. Partiële beschouwingen zijn gedoemd te falen;
een partiële sociaaleconomische analyse zal uiteindelijk stuiten op de condities die
gesteld worden door het ecosysteem en omgekeerd, ecologische beschouwingen
kunnen de invloed en afhankelijkheid van de mens niet negeren. Dit geldt zowel
voor de eilanden als de kuststrook, die beide worden beïnvloed door factoren die
zich afspelen op lokale, regionale en mondiale schaal.
Op de eilanden heerst een traditie die nauw verbonden is met de zeevaart en de
landbouw, maar de afgelopen decennia is het toerisme de belangrijkste economische
drijfveer. In de kustgebieden speelt van oudsher de landbouw een belangrijke rol.
Vooral in de ruimtelijke uitwerking ervan is de invloed van de landbouw zeer dominant. In het kustgebied is ook nog wel enige verbondenheid met de visserij en de
zeevaart, maar het economische belang is relatief klein. Net zoals voor Nederland
als geheel geldt ook voor de bewoners van het waddengebied dat de dienstensector
de belangrijkste pijler is van de regionale economie.Vooral voor de bewoners van
de kuststreken geldt dat zij buiten het PKB-gebied (Planologisch Kern Besluit)
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Waddenzee werken en daardoor voor werk en inkomen in belangrijke mate afhankelijk zijn van de economische ontwikkeling in de grotere centra.Vooral Leeuwarden
en Groningen spelen daarbij een grote rol, maar ook plaatsen als Harlingen, Franeker,
Dokkum en Den Helder.
sociaaleconomischæp erspectiefæ onderæ druk
Een globale afbakening van de economie van het waddengebied loopt van de kop
van Noord-Holland via de Afsluitdijk en Leeuwarden naar Groningen en vervolgens
naar de Duitse grens. Hoewel een goede actuele analyse van de sociaal-economische
ontwikkeling en de trends daarin over de afgelopen 15-20 jaar niet beschikbaar is,
zijn er wel een aantal duidelijke signalen die zijn beschreven in het Waddenacademie
position paper ‘Analyse van sociaaleconomische problemen in het waddengebied’.
Het gebied wordt gekenmerkt door relatief hoge werkloosheid, lager opleidingsniveau, lager gemiddeld inkomen en een lagere arbeidsparticipatiegraad. De economische situatie op de eilanden is duidelijk gunstiger dan in de kustgemeenten: het
gemiddeld inkomen op de eilanden is hoger dan het landelijke gemiddelde en het
percentage mensen met een uitkering is lager. De werkgelegenheid in de industrie
voor lager opgeleiden loopt steeds verder terug. In de kustgebieden loopt de bevolking terug en is er sprake van toenemende vergrijzing. Prognoses van het Ruimtelijk
Planbureau en het CBS laten zien dat de komende decennia een verdere afname
van de bevolking waarschijnlijk is.
Door al deze ontwikkelingen vermindert het economische en sociale perspectief
voor bewoners en komt de beschikbaarheid van voorzieningen en daarmee de leefbaarheid in gevaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel bewoners en bestuurders zich zorgen maken over de toekomst.
totæw elkeæo nderzoeksagendaæl eidtæ hetæb ovenstaande?
Het ontbreekt op dit moment aan een gedetailleerd inzicht in de economische dynamiek van de specifieke sectoren en gebieden in het waddengebied. Datzelfde geldt
voor de bevolkingsdynamiek in relatie met de leefbaarheid van de dorpen in het
gebied. In welke sectoren gaat het slecht? Wat zijn de kritische factoren die de leefbaarheid in een dorp bepalen? Waar liggen de kansen voor vernieuwing? In hoeverre
kunnen toerisme en recreatie ook in de toekomst economische dragers blijven?
Hoe verhoudt zich dit tot op de langere termijn te verwachten veranderingen in
het klimaat die implicaties kunnen hebben voor de kustverdediging en op lange
termijn bewoning van het gebied misschien onmogelijk maken? Wat is de waarde
van de natuurlijke hulpbronnen in het waddengebied, zoals het gas, 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? In welke mate vormt de verzilting of de overgang naar een bio-based
economy een bedreiging of een kans voor de landbouw? Hoe groot is de sociaaleconomische waarde van het medegebruik? Wat zijn de mogelijke toekomstperspectieven voor zowel economie als ecosysteem?
Voor het waddengebied als geheel, dat is ingebed in de multinationale kustregio van
Nederland, Duitsland en Denemarken, is een studie van de duurzaamheid van economische ontwikkeling noodzakelijk. De geplande energiecentrales in de Eemshaven
zijn een goed voorbeeld van deze noodzaak vanwege de mogelijk sterk negatieve

Het
ontbreekt op
dit moment
aan een
gedetailleerd
inzicht in de
economische
dynamiek van
de specifieke
sectoren
en gebieden in
het waddengebied

portefeuille

sociale en ruimtelijke economie

milieueffecten van het gebruik van koelwater, het baggeren van toegangsgeulen
voor de aanvoer van kolen en de uitstoot van CO2. Vanuit bedrijfseconomisch
perspectief zijn de geplande energiecentrales in de Eemshaven zeer profijtelijk voor
de investeerders. Maar of dit ook zo is uit maatschappelijk oogpunt is onzeker als
rekening wordt gehouden met de negatieve externe effecten in de vorm van milieuschade en vergeleken met mogelijke alternatieve en duurzamere ontwikkelingsmogelijkheden voor de trilaterale waddenregio.
Dit vergt een integrale studie van de havenontwikkelingen, de socialeconomische
betekenis daarvan en de impact op het ecosysteem en een gezamenlijke Duitse en
Nederlandse economische en sociale doorlichting van de ontwikkelingsmogelijkheden op de midden en lange termijn in het waddengebied waarbij het gehele
gebied Rotterdam/Antwerpen-Hamburg in de beschouwing moet worden genomen.
Over de vele aspecten van duurzaamheid is op initiatief van de Waddenacademie
een rapport verschenen onder de titel ‘The Many Faces of Sustainability Describing,
analyzing and measuring sustainability in the Wadden region’.
scenarioÍ sæv ooræd eæ toekomst
Een nieuw te ontwikkelen ‘demo-economisch prognosemodel’ voor het waddengebied waarin de bevolkingsontwikkeling in combinatie met de economische ontwikkeling wordt gemodelleerd, kan inzicht bieden in de autonome processen
en in de doorwerking van verschillende toekomstscenario’s. Die scenario’s kunnen
zowel variaties bevatten in het ruimtegedrag van individuen/huishoudens en
bedrijven, alsook van ruimtelijke veranderingen die het gevolg zijn van natuurlijke
processen als zeespiegelstijging of ecologische processen die door beleidsmaatregelen worden geïnitieerd. Het model kan vanuit
de bevolkingsprognose naar huishoudens worden
verbijzonderd en gekoppeld worden aan een woningmarktmodule en aan een arbeidsmarktmodule
die ook geschikt is voor het voorspellen van het
arbeidsaanbod.Waar mogelijk moeten de interacties
tussen sociaaleconomische en ecologische processen expliciet in het model worden opgenomen. Het
model moet zowel inzicht bieden in de verschillen in ontwikkeling die binnen het gebied plaatsvinden alsook rekening houden met invloeden van
buiten het gebied.Vanuit de Sociaaleconomische
denktank van de Waddenacademie is het initiatief
genomen tot een bescheiden eerste aanzet voor het
maken van scenario’s door WUR en TNO.
Deæn atuuræ enæd eæ bewoners
Daarnaast is het een belangrijke vraag in welke mate de natuur- en landschappelijke
waarden van het gebied duurzaam kunnen bijdragen aan de sociaaleconomische
ontwikkeling. De afweging tussen ecologische en economische belangen en de mate
waarin beide kunnen samengaan, wordt gekenmerkt door deels moeilijk meetbare
en lastig met elkaar vergelijkbare criteria en karakteristieken. Zowel de gebruikswaarden als de niet-gebruikswaarden van het waddengebied moeten in kaart worden
gebracht.
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De bewoners hebben een sterke affiniteit met het waddengebied en hechten groot
belang aan de natuurwaarden. Zij zien de natuur daarbij als een waarde waar zij
persoonlijk van mogen genieten, maar vooral ook als een waarde die via het toerisme een belangrijke pijler vormt van de regionale economie. Zij hebben dan ook
nogal wat reserves tegenover allerlei organisaties die van mening zijn dat het behoud
en herstel van de natuurwaarden absolute prioriteit moeten hebben. Als natuurorganisaties het vriendelijk formuleren hebben zij het over menselijke invloeden
op de ecosystemen in het waddengebied, maar meestal wordt gesproken van verstoringen. De bewoners in het waddengebied zien dit vaak
heel anders: zij zijn voor behoud en herstel van natuurwaarden binnen de randvoorwaarden van een duurzame garantie
op werk en inkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
zij vaak afwijzend reageren op door natuurorganisaties voorgestelde maatregelen. In plaats van er trots op te zijn, reageerden de bewoners zeer terughoudend op de aanwijzing van het
waddengebied tot cultureel erfgoedgebied door UNESCO.
Hoeæm akenæw eæd eæa fwegingen?
Bij het formuleren van beleidsmaatregelen, het onderbouwen
van streefbeelden en het maken van keuzes tussen alternatieve
investeringsprojecten uit bijvoorbeeld het Waddenfonds, moeten
criteria geformuleerd worden om gegeven de beperkt beschikbare middelen een maximale bijdrage aan de gestelde doelen
te realiseren. Dat vereist dat naast de kosten ook de baten
goed in beeld zijn en dat lukt alleen als de waarde van natuur
ook kan worden bepaald. De in de loop der jaren ontwikkelde
methoden en technieken om economische en belevingswaarden in vergelijkbare eenheden uit te drukken en tegen
elkaar af te wegen worden zowel door wetenschappers (vooral
buiten de economie), natuurorganisaties en door (Nederlandse)
beleidsmakers nog steeds gewantrouwd. In het buitenland
worden ze echter veelvuldig toegepast.Voor de Waddenacademie
ligt er een taak om zichtbaar te maken in welke mate de verschillende waarderingsmethoden daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het tegen elkaar afwegen
van economische en ecologische voor- en nadelen. In het position paper wordt
een overzicht gegeven van de verschillende waarderingsmethoden en hoe de uitkomsten daarvan in het beleid kunnen worden toegepast via bijvoorbeeld ‘Payment for
environmental services’. Naast het ontwikkelen van geschikte waarderingsmethoden
voor het waddengebied zal ook op grote schaal moeten worden geïnvesteerd in het
verzamelen van sociaaleconomische data bij inwoners, bezoekers en bedrijven van
het waddengebied om de modellen want die zijn nu nauwelijks beschikbaar.
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De hiervoor beschreven onderzoeksvragen zullen deels een voor het waddengebied
uniek karakter hebben. Maar het lijkt de moeite waard om ook inzicht te krijgen
in welke mate de ontwikkelingen en problemen op sociaal- en ruimtelijk economisch terrein zich tegelijkertijd ook voordoen in het Duitse en Deense deel van
de Waddenzee en in vergelijkbare gebieden elders in de wereld. In het met steun
van de Waddenacademie verschenen paper ‘Improving Benefit Transfer for Wetland
Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and
Services’ staat beschreven onder welke voorwaarden het wel of niet mogelijk is
om uitkomsten van waarderingstudies van wetlands in verschillende gebieden ook
voor andere gebieden te gebruiken. Internationale vergelijkingen kunnen inzicht
geven in welke beleidsmaatregelen daar zijn toegepast en hoe men inzicht kan verkrijgen in hoe de bewoners en andere stakeholders daar invloed uitoefenen op de
autonome ontwikkelingen en het beleid. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt
van ‘Social Impact Analysis’.
Prioriteitenæv ooræ deæ komendeæj aren
Om de hiervoor gestelde vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk dat
eerst goed in kaart wordt gebracht hoe de sociaal-economische en demografische
ontwikkelingen in het waddengebied zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben
ontwikkeld en wat voor verschuivingen zich hebben voorgedaan in het economisch
draagvlak van het gebied. Het recent door het Waddenfonds goedgekeurde project
WaLTER voor geïntegreerde monitoring op lange termijn voorziet ook in het op
bescheiden schaal mogelijk maken van sociaaleconomisch en demografische monitoring in het waddengebied.
Op verzoek van de Waddenacademie is een nadere uitwerking met concrete onderzoeksvoorstellen verschenen als “Onderzoeksprogramma WaddenWelzijn - Het
waddengebied als laboratorium voor duurzame sociale oplossingen.” Tot op heden
is het buitengewoon lastig gebleken om hiervoor financiering te vinden en dat geldt
ook voor het daadwerkelijk doen van studies naar natuurwaardering. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat bijvoorbeeld de middelen uit
het Waddenfonds niet mogen worden aangewend voor
maatregelen of onderzoek dat zich richt op het verbeteren
van de leefbaarheid. Ook binnen het NWO-pogramma
ZKO (Zee- en Kust Onderzoek) zijn maar zeer beperkte
mogelijkheden om onderzoek uit te voeren op sociaal en
ruimtelijk economisch terrein. Het vergroten van de mogelijkheid voor financiering van grote onderzoeksprojecten
en programma’s is dan ook een belangrijke prioriteit voor
de komende tijd.
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In de publieke en politieke verbeelding
vormen de Wadden en het waddengebied een zeer bijzonder natuurgebied
en een uniek open landschap. Terecht.
Vele (koffietafel)boeken en jaarkalenders
maken dit in woord maar vooral in
beeld duidelijk.
Het Noordnederlandse kustgebied heeft veel te bieden als het gaat om natuur,
stilte, openheid en duisternis. Deze waarden verdienen het voor de toekomst veilig
gesteld te worden. De bescherming ervan is daarom in een complex geheel van beleidsvoornemens, wetten, richtlijnen en regelingen vastgelegd. Voor de Wadden,
zo luidt het officiële adagium, is sprake van ‘voorrang voor de natuur met beperkt
menselijk medegebruik’. Menselijk gedrag mag geen bedreiging vormen voor het
voortbestaan van het natuurlijke systeem. Het moet in ecologische zin duurzaam zijn.
Rond de Wadden, op de eilanden en in de kustgemeenten wonen en werken van
oudsher echter honderdduizenden mensen gedurende een ononderbroken periode
van bijna drieduizend jaar, zo blijkt uit werk van archeologen en historici. Daarnaast worden de eilanden sinds het midden van de 20ste eeuw bezocht door grote
aantallen toeristen uit binnen- en buitenland. Overal, ook in de Waddenzee zelf, is
de eeuwenoude en hedendaagse hand van de mens te zien.
De Waddenzee en het waddengebied zijn weliswaar geen voorbeeld van volledig
gecultiveerde plattelandslandschappen, zoals bijvoorbeeld Waterland of de Achterhoek, maar ook zeker niet van de overweldigende wildernis van bijvoorbeeld de
Grand Canyon of de Gobi woestijn. Met recht kan het gebied van en rond de Waddenzee niet alleen een natuurgebied maar ook een levend cultuurlandschap genoemd
worden.
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Verschillendeæv ormenæv anæd uurzaamheid
Het Noordnederlandse kustgebied wordt om zeer uiteenlopende redenen en op zeer uiteenlopende wijzen
door grote en gevarieerde groepen van mensen gebruikt en beleefd. De mens is niet uit de geschiedenis
maar ook niet uit de toekomst van de Wadden en het
waddengebied weg te denken. Het is een gedeelde
ruimte en dat zal het ook in de toekomst blijven.
Daarom zijn niet alleen natuurlijke maar ook economische en sociaal-culturele duurzaamheid - en de vaak
lastige combinatie van deze verschillende vormen van
duurzaamheid - belangrijke thema’s. Hoe kunnen de
bewoners blijvend een leefbaar en betekenisvol bestaan
opbouwen? Hoe krijgt de politieke en bestuurlijke bemoeienis met het bestaan
van bewoners op een rechtvaardige wijze vorm? Hoe kunnen bezoekers van strand,
duinen, kwelders, wad, (zee)water en cultureel erfgoed blijven genieten? En welke
effecten heeft dit op de ontwikkeling van de natuurlijke en culturele waarden?
Voorspellendeæw aarde
Bij de beantwoording van deze vragen spelen in het waddengebied natuuronderzoekers van oudsher een dominante rol. Onze verwachtingen van ecologen moeten
echter niet te hoog gespannen zijn. Ze zijn weliswaar in staat veel informatie te verzamelen over de natuur en haar ontwikkeling, maar op hun vermogen ecosystemen
‘te modelleren’, ‘te verklaren’ en hun ontwikkeling ‘te voorspellen’ is veel af te dingen.
Het is maar de vraag of ze een nauwkeurig beeld kunnen geven van de toekomstige
ontwikkeling van de Wadden als natuurgebied, mede gelet op de ingrijpende veranderingen in het klimaat en de onvoorspelbare komst van nieuwe ‘invasieve’ soorten.
Ook kan ecologen niet gevraagd worden te oordelen over wat de meest wenselijke
of meest natuurlijke ontwikkeling van het gebied is. Ze zijn deskundig op het vlak
van ‘toestanden’, ‘werking’ en ‘verandering’ maar niet op het vlak van ‘waarden’ en
‘waardering’, zoals ook blijkt uit de verkenning van collegabestuurslid Peter Herman.
Wat van waarde en dus belangrijk is, is immers sterk historisch, politiek en cultureel
gekleurd en verschilt van groep tot groep binnen de samenleving.Tot slot beschikken
natuurwetenschappers niet over de kennis om wenselijk, bijvoorbeeld duurzaam
gedrag vorm te geven: het zijn immers mensen die het moeten doen. Daarom is
voor de toekomst van de Wadden en het waddengebied historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek van groot belang.
Veranderendæl idmaatschap
Voor bewoners en bezoekers is de Waddenzee weliswaar een betekenisvolle eenheid,
maar het waddengebied niet of nauwelijks. Daar waar de eiland- en kustgemeenten
in politiek, bestuur en wetenschap tegenwoordig, bijvoorbeeld in het Regionaal
College Waddengebied, als een eenheid worden gezien, is binnen het gebied de
gehechtheid aan een combinatie van familie, vrienden, dorp (of eiland), streek, beroep, school, geloofsgenootschap of provincie veel belangrijker. Dwars door het
waddengebied bijvoorbeeld, loopt een belangrijke economische en sociaal-culturele
grens tussen de eilanden enerzijds en de kustgemeenten anderzijds. Ook de verschillen tussen gewesten spelen een belangrijke rol. In de vraag naar het toebehoren
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van de bewoners van het gebied aan verschillende, elkaar overlappende groepen
ontvouwt zich een spannend en complex veld van onderzoek.
‘Lidmaatschap’ is zeker niet onveranderlijk. De aard en intensiteit van de gebondenheid en verbondenheid aan verschillende groepen is in de loop van de 20ste eeuw
voor iedereen ingrijpend gewijzigd. Demografische ontwikkelingen, veranderingen
in de familie- en beroepsstructuur, groei in mobiliteit en groei in welvaart vormden
en vormen de grondslag voor een toename in individuele vrijheid en ongebondenheid.Tegelijkertijd zijn echter nieuwe vormen van lokale en regionale gebondenheid
en verbondenheid ontstaan. Buurt, dorp en streek zijn in het waddengebied niet
zonder betekenis geworden. Juist niet, ze maken in nieuwe vormen een enorme
ontwikkeling door.
gemeenschapsvorming
Binnen het waddengebied is een zeer actieve
en wijd verbreide bemoeienis van grote groepen
mensen te zien met de toekomst van het dorp
(zoals tot uitdrukking komt in het wijdverbreide fenomeen van de collectieve vormgeving
van dorpsplannen), het lokale erfgoed en met
kunst en cultuur, zoals dans, toneel, muziek
en beeldende kunst. In vrijwel geen enkel geval
vormt gemeenschapsvorming een bewust doel
van de activiteiten; het sociale effect is echter
overal evident.
Het opstellen van een dorpsplan, de openstelling van een molen of de opvoering van een
toneelstuk verbindt mensen op een indringende
en duurzame wijze. Een ander belangrijk effect
van de gemeenschappelijke en vrijwillige werkzaamheden is dat de deelnemers zich
een plek verwerven in een collectief verhaal, waarin verleden, heden en toekomst
op een betekenisvolle maar niet noodzakelijk eenduidige wijze aan elkaar worden
verbonden. Wat er gebeurde in het verleden – veelal for better, soms for worse - wordt
in verband gebracht met wensbeelden voor de toekomst; in kunstzinnige ‘experimenten’ wordt onderzocht wat (niet) mogelijk is en welke vormen van handelen
welke uitkomsten heeft.
Opmerkelijk is dat slechts weinig bewoners zich verenigen rond de bescherming
van natuurwaarden. ‘Natuur’, zo hoor je vaak, ‘is iets van buiten’, dat wil zeggen
een thema waar vooral buitenstaanders zich druk over maken, eigenlijk al vanaf
het eerste begin toen de Amsterdammer Jac. P. Thijsse aandacht vroeg voor de
uitzonderlijke rijkdom aan planten en vogels op Texel. De thuisbasis en het optreden van organisaties zoals de Waddenvereniging en Greenpeace heeft dit beeld later
bevestigd. De ecologische rijkdom van het historische cultuurlandschap kan wel
op veel belangstelling rekenen. Een goed voorbeeld is het zoeken van kievitseieren;
het is niet alleen een viering van het Fries-zijn maar ook een uiting van de gecombineerde zorg voor natuur- en (platte)landschap.
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nieuweæv erbandenæe næn ieuweæt echnologieÔ n
Het is van belang een beter begrip te krijgen van de aard en het belang van bovengenoemde vormen van collectieve, historische en kunstzinnige ervaring en verbeelding. Nader onderzoek kan duidelijk maken op welke wijze dit enorme
sociaal-culturele kapitaal gebruikt kan worden bij de vormgeving van de toekomst
van het gebied. Het vermogen om oude sociale verbanden te vernieuwen en nieuwe
verbanden te organiseren zal, in combinatie met nieuwe technologieën, een belangrijk antwoord vormen op de nieuwe problemen van vergrijzing, verschraling van
voorzieningen, krimp en economische verzwakking.
Economischeæc ultuur
Voor het ontwerp van scenario’s voor de toekomst van het waddengebied is niet
alleen de hierboven beschreven sociaal-culturele veerkracht belangrijk, maar ook
de economische. Een belangrijk onderwerp in dit verband is de sociaal-culturele
vormgeving van ondernemerschap. Relevant in dit verband is de instelling door
de Waddenacademie van een tijdelijke sociaaleconomische denktank. Kenmerkend
voor het gebied is namelijk een aanpak waarbij uit verschillende vaatjes wordt
getapt. Ondernemers en gezinnen concentreren zich niet op één activiteit of baan
van de mannelijke kostwinner maar op een breed spectrum aan activiteiten van beide
partners, en zo mogelijk andere familieleden. Dat geldt voor alle beroepsgroepen
die typerend zijn voor de regio: boeren, vissers en recreatieondernemers.
Soms lijkt deze broad spectrum-strategie een uitkomst voor de vormgeving van initiatieven die niet alleen ecologisch maar ook sociaal en economisch duurzaam zijn.
Een voorbeeld is de zogeheten ‘geïntegreerde visserij’. Deze vorm van economische
weerbaarheid kan echter ook verkeerd uitpakken, bijvoorbeeld als het gaat om
boeren in gebieden met een belangrijk cultuurhistorisch landschap. Andere, nietagrarische inkomstenbronnen, vooral ook die van de vrouwelijke partners, maken
het voor sommige boeren mogelijk te blijven participeren in de wereldmarkt en
de bedrijfsvoering steeds verder op te schalen ten koste van de landschappelijke
kleinschaligheid en rijkdom.
Eenæv erdeeldeær uimte
De Wadden en het waddengebied zijn per definitie een gedeelde ruimte, in veel
gevallen door de langlopende conflicten over natuurbehoud en economische ontwikkeling een verdeelde ruimte. Hoe krijgt deze gedeelde ruimte in de praktijk vorm
en welke mogelijkheden tot verbetering zijn er? Opmerkelijk in dit verband is dat
de binnen Nederland veelbesproken kloof tussen burger enerzijds en politiek, beleid
en bestuur anderzijds ook in het waddengebied lijkt te bestaan. Dat is vreemd want
het betreft immers een relatief dunbevolkte regio, zonder steden, met gemeenten
met relatief kleine inwoneraantallen. Er zijn met andere woorden geen structurele
belemmeringen voor intensieve en persoonlijke contacten tussen burgers en politici, burgemeesters, wethouders, dijkgraven en ambtenaren. Hoe is de kloof tussen
burger en bestuur dan te verklaren? Er zijn minstens twee verklaringen.
In de eerste plaats zijn de kustgemeenten de laatste decennia door herindelingen
steeds groter in oppervlak geworden. Ze omvatten tegenwoordig tientallen dorpen
en kleine kernen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit proces van gemeentelijke schaalvergroting zich doorzetten. Een belangrijke vraag van nader onderzoek is hoe de democratische kosten – de vergroting van de afstand tussen burger en bestuur - opwegen
tegen de baten die geboekt worden met een meer grootschalige en dus efficiëntere,
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en verondersteld effectievere bestuursstructuur. In de tweede plaats bestaat bij veel
bewoners het idee dat veel wet- en regelgeving het werk van buitenstaanders is;
dat de vele belemmeringen die worden opgeworpen uiteindelijk afkomstig zijn van
landelijke natuurorganisaties. Deze organisaties hebben, zo wordt verondersteld,
direct toegang tot de landelijke en provinciale politiek en hebben de kennis, expertise en het geld om via ingewikkelde en langdurige juridische procesgang hun doelen te verwezenlijken. Hun langdurige strijd voor het
behoud van de natuurwaarden, hoe terecht ook in de ogen van veel
tegenwoordige bewoners, heeft als effect gehad dat de rechtvaardigheid van veel juridisch, bestuurlijk en beleidsmatig ingrijpen voor
velen ter discussie staat.
Prioriteitenæv ooræ deæ komendeæj aren
Kunnen op dit punt nieuwe wegen bewandeld worden, nu het uitgangspunt van duurzaam behoud van de Wadden als natuurgebied met
menselijk medegebruik duidelijk in wet- en regelgeving en beleid
verankerd is? Kan het gebied bijvoorbeeld een gedeelde ruimte worden in de betekenis van de Friese verkeersfilosoof Hans Monderman
(1947-2008)? Hij ontwikkelde het begrip shared space, om mens en
verkeer samen te laten gaan zonder ze te scheiden of te bezwijken
voor de verleiding alles te regelen. In de praktijk werd het een succes:
meer verkeer kon worden gecombineerd met minder ongelukken en
een hogere doorstroomsnelheid. Zijn gedeelde ruimte was gebaseerd op het idee
dat je het verkeer niet moet regelen met belijning, borden, stoplichten, zebrapaden
of trottoirbanden, maar dat je het moet overlaten aan de beleefdheid en het gezonde
verstand van de gebruikers in een open verkeersruimte zonder verkeerstekens.
Het is verleidelijk om Mondermans begrip ook buiten het verkeer toe te passen.
In overdrachtelijke zin om te komen tot onconventionele oplossingen; in letterlijke zin door regels te vervangen door onderhandeling tussen betrokkenen. In het
waddengebied als gedeelde ruimte is dit natuurlijk niet als vanzelfsprekend te verwezenlijken zoals in een verkeersruimte. Betrokkenen verkeren niet, zoals op een
kruising of in een straat, in voortdurende interactie en de consequenties van handelen zijn niet onmiddellijk duidelijk. De vormgeving van een gedeelde ruimte
vraagt daarom ook om organisatie, begeleiding, waarneming (het verzamelen van
gegevens) en afrekening op effecten en resultaten. Het is tijd om het op deze manier
aan te pakken, in strikt afgebakende ruimten voor experiment en innovatie, nu
duidelijk is dat vele initiatiefrijke bewoners zich bewust zijn van de waarden van
het gebied, de vele belangen die op het spel staan en de grote opgaven die zich voor
de toekomst aanbieden.
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KlimaatVERanDERing
iNæ HEtæ WAddENGEBiEdæ
Prof.ædr .æ
Pavelæ Kabat

Het
voortbestaan van de
Waddenzee
zoals we die
nu kennen is
niet vanzelfsprekend

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 verdergaande 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 daarvan zullen dan ook in vrijwel elke sector belangrijk zijn
bij de vorming van lange termijn visies voor het waddengebied.
anticiperen
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 ook wel
verdedigd moeten worden. 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 kunnen steeds geactualiseerd worden 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.
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De potentiële totale emissies van broeikasgassen naar de
atmosfeer vanuit het wad en aangrenzende gebieden zijn
naar verwachting 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.

scenario’s voor zeespiegelstijging

Waddenzeeæb iedtæu niekeæk ans
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 dus zeer belangrijk. De Nederlandse Waddenzee, waar metingen aan broeikasgasproductie en
-emissies kunnen worden gecombineerd met bestaande
en geplande ecologische onderzoekingen, biedt in dat
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Ten aanzien van zeespiegelstijging is vaststelling van het
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geomorfologische ‘breekpunt’ essentieel: wat is de drem52N
pelwaarde in zeespiegelstijging waarboven het wad ‘ver51N
drinkt’ en in zijn huidige vorm dus kan verdwijnen, of
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waaronder het kan blijven meegroeien en min of meer
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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 hier is al dan niet bevestiging dringend gewenst.
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.
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De huidige kennis op het gebied van golfkeringen kunnen 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.
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 de Waddenzee, met oog voor internationale
afstemming, behoeft nog veel studie.
Klimaateffectenæi næ hetæw addengebiedæ
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.
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.
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 50 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
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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 zooplankton 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 zoniet onmogelijk om
te voorspellen in welke richting. Hiermee zal wel 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.
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figuur
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(bron: nioz)

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 beheersmodellen van
het zee- en waddenecosysteem.
Prioriteitenæv ooræd eæk omendeæj aren:æR uimteæv ooræ kansen
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.
De druk om zuiniger om te gaan met energie en om de energie die we gebruiken
duurzaam op te wekken, is groot. Initiatieven zoals Energy Valley kunnen van NoordNederland een (inter)nationale voorloper maken op het gebied van duurzame
energie en innovatie. De Waddeneilanden stelden een ambitiemanifest op en er is
een Noordelijk Energieakkoord afgesloten. Bij de ontwikkeling van duurzame energieopwekking moeten de specifieke waarden als het open, weidse landschap en de
werking van de getijden - naast vele andere waarden - gekoesterd en beschermd
worden.

Haast
existentiële
veranderingen
zoals klimaatverandering
en zeespiegelstijging bieden
naast bedreigingen ook
uitgelezen
kansen

portefeuille

Klimaat & water

Tegelijkertijd wil men de havens benutten voor de aanvoer van (bio-)energiegrondstoffen en voor de daaraan gekoppelde energieproductie. De restwarmte die vrijkomt
wil men gebruiken in glastuinbouw, industriële en residentiële verwarming. Oude
gasvelden zijn te gebruiken voor tijdelijke opslag van gas of permanente opslag van
CO2. In diezelfde ondergrond is exploiteerbare geothermische energie aanwezig.
En tot slot bieden het getij zelf en de overgangen van zoet naar zout water kansen
voor energieopwekking. De grootste concentratie van de mogelijkheden voor warmte- en elektriciteitopwekking ligt juist in waddenkustzone.
In dit spanningsveld tussen de mogelijkheden voor ontwikkeling enerzijds en het
ecologisch-landschappelijk kapitaal anderzijds leven vele kennisvragen. Het doel
van onderzoek op dit terrein moet zijn om een wetenschappelijke onderbouwing
te geven aan de kansen én de beperkingen bij de vorming van duurzame energielandschappen in de waddenprovincies.
Ook voor de verdediging van de kust van het vasteland bestaan vele nieuwe ideeën.
Lijnverdediging - zoals superdijken - maar ook meer zonale verdedigingsopties die
dan weer zowel zeewaarts als landwaarts gericht kunnen zijn. Ook hier staat multifunctionaliteit vaak voorop, en wordt kustverdediging gecombineerd met natuurontwikkeling, recreatiemogelijkheden en/of economische ontwikkeling.
Adaptieve maatregelen als een klimaatrobuuste EHS, 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.
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. 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.
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interview
trilaterale
samenwerking
jens enemark
en bernard
baerends

tijDæ
VooRæ EEnæ
acaDEmiE
voor Het
Héle wad
Van Waddenzee naar het Duitse
Wattenmeer tot het Deense Vadehavet.
Alsof het al niet ingewikkeld genoeg is
om alle Nederlandse partijen te laten
samenwerken op en rond het Wad, is er
ook nog een internationale component.
In het Common Waddensea Secretariat
(CWSS) werken de drie waddenlanden
samen om het kostbare landschap
te behouden.

Dooræ maartjeæ smeets
de waddenzee omarmt met
zijn kwelders, zandplaten en
barrière-eilanden zo’n 500
kilometer kust van nederland,
duitsland en denemarken.
Het is daarmee het grootste
samenhangende getijdengebied met eilanden ter wereld.
aan het cwss de taak de
contacten en samenwerking
tussen de drie waddenlanden
te bevorderen.

De van oorsprong Deense, maar vloeiend Nederlands sprekende Jens Enemark
bestiert het kantoor van het zevenkoppige
CWSS in het Duitse Wilhelmshaven.
“Bescherming is altijd de belangrijkste
pijler geweest onder de trilaterale samenwerking. Uitwisseling van kennis en wetenschap was de oorsprong van die samenwerking. Hoogtepunt was zonder twijfel
de toekenning van de status van Werelderfgoed aan het Duitse en Nederlandse
wad in 2009.”

Nederland al decennialang tot veel debat
en discussie. De plannen om de Waddenzee goeddeels in te polderen uit de jaren
zestig maakte bijvoorbeeld veel los. Er
is in Nederland, meer dan in Duitsland
en Denemarken, een groot aantal partijen
actief op en rond het wad die allemaal
opkomen voor hun eigen belang: wetenschappers, beleidsmakers, natuurbeschermers, ngo’s, ondernemers, vissers, mijnbouwers, watersporters. Dat leverde veel
discussie, overleg en onderzoek op.”

Het initiatief voor de trilaterale samenwerking was afkomstig uit Nederland.
Dat komt volgens Bernard Baerends door
de lange ervaring die Nederland heeft
met dilemma’s over het waddengebied.
Baerends is projectleider van de trilaterale
waddensamenwerking van het ministerie
van EL&I. “Het wad en de activiteiten
die er wel of niet plaatsvinden, leiden in

Polderenæ overæh etæw ad
Denemarken lijkt zich afzijdiger te houden van waddenbescherming, maar dat
is volgens Baerends een vertekend beeld.
Het Deense waddengebied is veel minder aangetast dan dat in Nederland en
Duitsland, dus de noodzaak tot overleg
en het toekennen van een beschermde
status is minder groot. Bovendien is de

interview

Deense Vadehavet een relatief klein deel
van de totale Deens kustlijn. De Waddenzee en het Duitse Wattenmeer vormen
naar verhouding een groot deel van de
respectieve Nederlandse en Duitse kust.
De Nederlandse aanpak van dilemma’s
en thema’s die spelen op het wad kenmerkt zich door het karakteristieke polderen: De bescherming van de natuur is
uitermate belangrijk, maar er moet tegelijkertijd ook plek blijven voor menselijke activiteit en economische ontwikkeling. Zo zet het programma Naar Een
Rijke Waddenzee in op rijkdom voor
mens en natuur. Partijen werken daartoe
samen in vele overlegorganen zoals in
het Regionaal College Waddengebied.
(Zie blz. 56 Kennis is onmisbaar voor het
beste beleid voor de Wadden).
De Duitse overheid gaf haar deel van de
Waddenzee een beschermde status door
het te benoemen tot nationaal park
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
Baerends: “De trilaterale samenwerking
is op zo’n manier vormgegeven dat elk
land op zijn eigen manier om kan blijven
gaan met het waddengebied. Op basis
van regionaal en nationaal beleid worden
internationale afspraken gemaakt. Hoewel hier geen sancties op staan, zijn het
wel politieke afspraken die samenbindend
en inspirerend werken. Mede door de
trilaterale afspraken kwamen er bijvoorbeeld geen windmolens in de Nederlandse Waddenzee.”

Hoogtepunt
was zonder twijfel
de toekenning
van de status
van Werelderfgoed aan het
Duitse en
Nederlandse
wad in 2009

trilaterale samenwerking

De wetenschappelijke basis die de waddenlanden in eerste instantie aan elkaar
bond, is het afgelopen decennium zwakker geworden. Bij de oprichting van het
CWSS zochten wetenschappelijke instituten uit de drie landen elkaar op om onderzoek op te zetten. Volgens Jens Enemark is die wetenschappelijke samenwerking de afgelopen jaren niet zo sterk
als die had kunnen zijn. “Op
nationaal niveau stuurt de beleidsagenda in de verschillende landen het onderzoeksgeld. Dat heeft bijvoorbeeld
in Nederland geleid tot het
visserij-onderzoek EVA II.
Duitsland en Denemarken
doen eigen onderzoek en leggen de nadruk weer net anders dan Nederland. Er vindt
hier en daar wel samenwerking plaats, maar het mooist
zou zijn als de drie landen samen integraal onderzoek zouden doen. Juist met het oog op de gevolgen van klimaatverandering is meer gezamenlijk onderzoek bijzonder wenselijk.”
academieæ vooræh etæ heleæ
waddengebied
Een instituut als de Waddenacademie zou
volgens de beide kenners een mooi
instrument zijn om dat onderzoek te faciliteren. Enemark: “De Waddenacademie heeft heel snel haar waarde bewezen
en wordt trilateraal als een gedegen onderzoeksinstituut erkend. Eigenlijk zou
er een academie moeten zijn voor het
hele waddengebied, niet alleen voor het
Nederlandse deel. De Waddenzee moet
integraal worden beschermd en beheerd.
Het is een gebied waarvoor de landen
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. De kwaliteit in één deel van het
gebied heeft invloed op het geheel.”
Kennis is een basale waarde voor het
hele waddengebied. Zonder kennis geen
goed beheer en geen afdoende bescherming. “Die kennis moet daarom voortdurend up-to-date blijven,” zegt Bernard
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Baerends, “willen we toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden. De
urgentie tot vergaande wetenschappelijke samenwerking neemt door die uitdagingen alleen maar toe.”
Op de internationale conferentie in 2010
is daarom besloten tot het opzetten van
een trilateraal onderzoeksplatform. Baerends: “De werelderfgoedstatus van de
Wadden geeft ons eigenlijk een morele
verplichting om op gebied van onderzoek
vooraanstaand bezig te zijn. Nederland,
Duitsland en Denemarken zijn rijke landen, dus juist hier zou op een gedegen
manier werk gemaakt kunnen worden
van bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van klimaatverandering. Het is
nu aan ons om waar te maken dat we die
Werelderfgoedstatus waard zijn.”
Wetenschapæa lsæk atalysator
Het politieke engagement vanuit de drie
waddenlanden geeft volgens Enemark
vertrouwen voor de toekomst van de trilaterale samenwerking. De noodzaak tot
bescherming staat nergens ter discussie.
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Voor alle drie de landen is hun deel van
het wad het grootste aaneen gesloten beschermde nationale natuurgebied. Naast
NGO’s en natuurbeschermers spelen
wetenschappers en een instituut als de
Waddenacademie volgens Enemark een
cruciale rol om die betrokkenheid vanuit politici te behouden. “Wetenschappers moeten nu weer meer dan in de
afgelopen jaren het geval was de katalysator worden om de aandacht voor het
gehele wad vast te houden. Dat is niet
alleen een kwestie van geld. Communicatie speelt ook een belangrijke rol. Wat
dat betreft kunnen alle waddenwetenschappers leren van de Waddenacademie.
Zij heeft op een goede manier onderzoek
weten te vertalen in boeken, symposia
en een kennisagenda en zo dit onderzoek
op het netvlies weten te houden van publiek en politiek. Het is dan ook mijn
wens dat de huidige Waddenacademie
een trilaterale dimensie krijgt om dit ook
op internationaal niveau te bewerkstelligen.”
Bernard Baerends ondersteunt die wens
van harte, met het voorbehoud dat zo’n
academie ten allen tijde onafhankelijk
blijft. Dat zou mede geborgd kunnen

worden door een internationaal instituut, net als de huidige Waddenacademie, te verankeren in de Koninklijke
Nederlandse Academie van
Wetenschap en haar Duitse
en Deense zusterinstituten.
“Met het oog op klimaatverandering is het belangrijk om
in te zetten op onderzoek met
een langjarige en multidisciplinaire inzet. Juist waar het
gaat om dit onderwerp is praten en werken vanuit gefundeerd onderzoek onontbeerlijk; nuchter vaststellen wat de situatie is en hoe we daarmee verder gaan.”
De erkenning van de Waddenacademie
en haar verdiensten wordt volgens Jens
Enemark internationaal gedragen. De
toonaangevende namen uit de wetenschap die de academie aan zich heeft weten te binden zijn daar enerzijds verantwoordelijk voor. Anderzijds wordt de
manier waarop de academie weet te balanceren op de dunne lijn tussen wetenschap en beleid, zonder haar onafhankelijkheid te verliezen, internationaal gewaardeerd. “Aanvankelijk was er scepsis,”
zegt Enemark. “Alweer een nieuw instituut, terwijl er in alle landen al
veel onderzoek plaatsvindt. Maar
de Waddenacademie heeft op haar
eigen merites haar onomstreden
positie verworven door zich open
te stellen voor input vanuit allerlei partijen. Al na een jaar lag er
een stevige, gefundeerde kennisagenda die vrijwel alle partijen

konden onderschrijven. Een mooi voorbeeld voor onderzoek op de langere termijn en over landsgrenzen heen. En dat
is wat we in deze tijden van klimaatverandering juist zo hard nodig hebben.”

De manier
waarop de
Waddenacademie
balanceert op
de dunne lijn
tussen wetenschap en
beleid wordt
internationaal
gewaardeerd
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netwerkkaart
de waddenacademie heeft
zich sinds de oprichting in 2008
ingespannen een omvangrijk
nationaal en internationaal
netwerk op te bouwen.
deze kaart laat het bereik
zien van de symposia die de
waddenacademie organiseerde.
de bezoekers zijn afkomstig uit
nederland, duitsland en
denemarken.
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Essay
isabel
smallegange
biologe,
imperial college
of londen

WaDDEnacaDEmiEPRijsæ VooRæ
‘afHaalcHinees’
in de waddenzee
ecologische theorieën over het voedselzoekgedrag van dieren voorspellen dat
predatoren prooien zoeken en opeten
daar waar de prooidichtheid het hoogst is.
mijn promotieonderzoek, waarvoor ik de
waddenacademieprijs 2009 toegekend
heb gekregen, laat echter zien dat dit
beeld niet altijd juist is. als predatoren last
hebt van concurrenten die bijvoorbeeld
prooien stelen, is het beter om een afhaalstrategie toe te passen: vang de prooi op
de rijkste voedselplek en eet ‘m vervolgens
op een minder rijke voedselplek, waar
minder concurrenten zijn.

strandkrabben zijn experts in het openen van
mossels. deze krab heeft een opening gemaakt in de punt
van de mossel en probeert nu de punt van zijn linkerschaar
in de mossel te steken om dan vervolgens de sluitspier
van de mossel door te knippen. echter, krabben breken
mossels liever open met hun scharen op een manier die
vergelijkbaar is met hoe wij walnoten openkraken
met een notenkraker.

essay

Wat is de beste voedselzoekstrategie voor een predator? De meest voor de hand liggende strategie is
om naar die plek te gaan waar het voedselaanbod
het hoogst is. Maar als alle predatoren dat doen daalt
het prooiaanbod per predator snel; dit wordt exploitatie competitie genoemd. Tegelijkertijd zijn
predatoren ook tijd kwijt met het vechten over het
dalend aantal prooien. Gedurende die tijd kunnen
ze niet naar prooien zoeken en deze daling in voedselopnamesnelheid wordt interferentie competitie
genoemd. Als er veel interferentie competitie is, is
het vanuit het oogpunt van een individuele predator misschien beter om naar een plek te gaan waar
het prooiaanbod lager is, maar waar minder concurrenten zijn en je dus meer prooien kunt vangen dan
op die allerbeste voedselplek.
Op welke manier deze afweging de plekkeuze en
verspreiding van predatoren beïnvloedt, is een onderwerp waar biologen al jaren onderzoek naar
doen. Maar er is nog geen bioloog geweest die
daadwerkelijk heeft bestudeerd op welke manier
interferentie competitie, en via welke (type van)
gedragingen, de plekkeuze van foeragerende predatoren bepaalt. Redenen hiervoor zijn dat in studies
naar de effecten van interferentie competitie de
nadruk meestal lag op het bepalen of competitie
überhaupt plaatsvindt en niet via welke gedragingen, en in geen enkele studie konden effecten van
exploitatie competitie worden uitgesloten. Mijn onderzoek dat ik heb uitgevoerd aan het Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ: www.nioz.nl) laat de gevolgen van interferentie competitie zien bij foeragerende strandkrabben (Carcinus maenas), alsmede de relatie
tussen prooiaanbod en de aanwezigheid van anderen
en de voedselplekkeuze van foeragerende strandkrabben. Ik heb gedragsexperimenten in de klimaatkamers van het NIOZ uitgevoerd waarbij ik
het prooiaanbod (mosselen, Mytilus edulis) en de
dichtheid aan strandkrabben varieerde en het voedselzoekgedrag van strandkrabben filmde. Er was
een dusdanige experimentele opzet gekozen dat de
prooidichtheid nagenoeg constant kon worden
gehouden zodat effecten van exploitatie competitie vermeden konden worden. De krabben waren
tijd kwijt met gevechten met elkaar en ook met
het ontlopen of verjagen van anderen. Als gevolg
hiervan nam hun voedselopnamesnelheid af wanneer het aantal soortgenoten toenam. De resulta-
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ten van plekkeuze-experimenten, waarbij krabben
de keuze hadden uit een rijke en een arme voedselplek, lieten zien dat strandkrabben zich dusdanig
verdeelden dat ze hun prooien dáár vingen waar ze
ook de hoogste voedselopnamesnelheid konden
behalen. Echter, de krabben bleven niet op die plek
om de mossel op te eten, maar namen de mossel
mee naar de armere voedselplek, waar minder concurrentie was en waar ze rustig hun mossel konden
opeten (de voedselafhaalstrategie). Als
gevolg hiervan verdeelden de krabben
zich homogeen over de twee plekken.
Dit onderzoek heeft geleid tot nieuwe
inzichten in het voedselzoekgedrag van
dieren zoals de ‘voedselafhaal’ strategie
waarbij strandkrabben hun prooi vangen
op een voedselrijke plek en die prooi
elders consumeren waar minder concurrenten zijn.
Voor mijn promotieonderzoek naar het
voedselzoekgedrag van de strandkrab
heb ik de Waddenacademieprijs 2009
toegekend gekregen. Deze blijk van
waardering voor mijn onderzoek is een
enorme steun in de rug geweest en heeft
me meer vertrouwen gegeven in het
ontwerpen en uitvoeren van mijn eigen
onderzoek. Zo’n ‘boost’ in vertrouwen
is erg belangrijk omdat, wil je je wetenschappelijke loopbaan van de grond
krijgen, je een eigen onderzoekslijn
moet ontwikkelen gebaseerd op eigen
onderzoeksideeën. Bovendien helpen
zulke onafhankelijke prijzen voor gedaan onderzoek weer bij het verwerven
van nieuwe onderzoeksgelden. Mijn
ervaring is dat er in Nederland, in vergelijking met andere Europese landen,
relatief veel onderzoeksprijzen bestaan voor junior
onderzoekers. Het effect van het uitreiken van dit
soort prijzen moet niet worden onderschat, en ik
hoop dat velen na mij de vruchten zullen plukken
van dit initiatief van de Waddenacademie en het ook
hun helpt bij het verwezelijken van de nu zeer
moeilijk realiseerbare ambitie van het krijgen van
een vaste onderzoeksbaan!
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interview
voorzitter rcw
john jorritsma

ñ KEnnisæ isæ
onmisbaaRæ
voor Het beste
beleid voor
de wadden”
John Jorritsma is als Commissaris
der Koningin van Fryslân tevens voorzitter
van het Regionaal College Waddengebied
(RCW).Voor het Waddenacademie Jaarverslag 2009 & 2010 gaat hij in op de rol
van het RCW, de bestuurlijke drukte rond
het wad en de betekenis van de Waddenacademie voor bestuurders.

Dooræ maartjeæ smeets
Hoe zorgt het regionaal
college waddengebied dat
de belangen van vissers en
natuurbeschermers maar ook
die van energiebedrijven en
agrariërs gehoord worden
in het waddengebied?

Wat is de rol van het RcW in het waddengebied?æ Er zijn zoveel gemeenten,

provincies, waterschappen en rijksdiensten bij de Waddenzee betrokken dat je
veel slagvaardiger opereert als je de krachten bundelt en onderlinge afstemming
zoekt. Hier werd ruim dertig jaar geleden een begin mee gemaakt. In 1980 is
bij Koninklijk Besluit het Coördinatie
College Waddengebied (CCW) ingesteld. Evaluatie van de gang van zaken
leidde in 1991 tot instellen van het Regionaal College Waddengebied. Dat kreeg
tot taak de uitvoering van het Waddenzeebeleid te coördineren. Dit beleid was
vooral afkomstig van de rijksoverheid.
Het RCW moest daarom vooral dienen
als overlegplatform van de drie betrokken overheidslagen.
In 2007 kreeg het RCW een grotere rol
te vervullen. Het ging niet alleen meer
om het uitvoeren van het beleid maar
ook om het verder uitwerken daarvan.
Nu is het RCW vooral een overlegorgaan. Alle partijen die opgaven en verant-

woordelijkheden in het waddengebied
hebben, komen bij elkaar en stemmen
hun werkzaamheden op elkaar af. Zo proberen we dubbel werk te voorkomen en
hebben we het ook eerder in de gaten als
ergens werk blijft liggen. Het gaat daarbij
vooral om beleid. Zo hebben we samen
de visserij op zee een nieuwe toekomst
gegeven via de Visie Duurzame Visserij.
Ook vind ik het opstellen van het Programma naar een Rijke Waddenzee een
mooi voorbeeld van het resultaat van die
samenwerking. Daarin is verwoord hoe
we de natuur in en rond de zee op duurzame wijze willen versterken.
Rond het wad spelen veel verschillende belangen een rol. hoe zorgt het
RcW dat toch iedereen, van visser tot
natuurbeschermer en van bewoner tot
agrariër zich op zijn plek voelt in het
waddengebied? Onder de noemer

‘Léven in de Wadden’ willen we de natuur behouden en versterken én het gebied open houden voor wonen, werken

interview

en recreëren. Dat staat niet haaks op elkaar
maar kan tegelijkertijd. Het waddengebied is van oudsher een plaats waar
mens en dier samen leven. Dat blijft ons
uitgangspunt. Sinds ‘Léven in de Wadden’
van start is gegaan zijn er al veel zaken
in gang gezet. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de plannen om de natuur en de economie duurzaam te ontwikkelen. Een
ander voorbeeld is het verantwoorde visserijbeleid. Maar denk ook aan de vier
havens Harlingen, Delfzijl, Eemsmond
en Den Helder, die met elkaar in gesprek
zijn over differentiatie en specialisatie.
Op andere punten zie ik als voorzitter van
het RCW dat opgaven moeilijker van de
grond komen. Het prachtige trilaterale
plan Lancewad ligt bijvoorbeeld al jaren
op uitvoering te wachten. In het plan
werken Nederland, Duitsland en Denemarken samen om het cultuur-historisch
erfgoed van het eeuwenoude waddenlandschap met zijn terpen, dijken, oude
kreken, vissershavens, boerderijen en
kerken levend te houden. We hechten
allemaal waarde aan de intenties van het
plan, maar niemand neemt het initiatief
om dit lokaal, of liever nog gebiedsbreed,
ook werkelijk te gaan uitvoeren. Het
RCW probeert wel in dit gat te springen,
maar beschikt niet over de doorzettingsmacht om werkelijk iets van de grond te
tillen.

we vergaderen
niet over de
wadden omdat
we vergaderen
zo leuk vinden,
we vergaderen
om het waddengebied zo effectief mogelijk
te dienen

John Jorritsma
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Ook is het lastig breed gedragen afspraken te maken over
inrichting van het waddenlandschap. Alle waddengemeenten moeten in hun bestemmingsplannen rekening
houden met de onderwerpen
stilte, duisternis en beeldkwaliteit. Toch zijn megastallen
in de ene waddenprovincie
wel toegestaan, in de andere
provincie niet. Windmolens
verschijnen in de kop van
Noord-Holland, terwijl Fryslân terughoudend is in het
plaatsen van windmolens in
het waddengebied.
hoe krijgt het RcW meer slagkracht
om besluitvorming rond dit soort dilemma’s te versnellen? Adviesbureau

Berenschot heeft een evaluatie van het
RCW gedaan. Ondervraagde partijen
gaven daarbij aan dat het goed zou zijn
als het RCW op zulke onderwerpen de
regie neemt. Het wordt dus omgevormd
tot een regie-orgaan. Het RCW krijgt
dan de ruimte van de partners om partijen bijeen te roepen, aan de slag te gaan,
kortom beleid te starten. In de uiteindelijke besluitvorming respecteren we volledig het Huis van Thorbecke. Het is
goed te constateren dat afzonderlijke
partijen van het RCW een toegevoegde
waarde verwachten, die een verlichting
van de werkzaamheden op gemeentelijke of provinciaal niveau met zich mee
brengt. Het rapport van Berenschot ligt
inmiddels bij de Tweede Kamer. Op
verzoek van minister Schultz van Haegen

van Infrastructuur en Milieu heb ik afgelopen maanden met een stuurgroep
gewerkt aan voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur voor het waddengebied.
hoe kan voorkomen worden dat de
‘bestuurlijke drukte’ in het waddengebied opnieuw uit de klauwen loopt?

Met het bedenken van een mooie structuur voor het RCW ben je er niet. Het
gaat pas werken als we daarmee de Waddenzee en het hele waddengebied vooruit helpen. Want dat is het voornaamste
doel.We vergaderen niet over de Wadden
omdat we vergaderen zo leuk vinden,
we vergaderen om het waddengebied zo
effectief mogelijk te dienen. Als we kijken hoe dit de afgelopen jaren ging, dan
moeten we concluderen dat we in te veel
groepjes met bestuurders steeds hetzelfde
bespraken. Het is goed dat we daar nu
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mee breken. Het moet in de toekomst
vanzelfsprekend zijn dat onderwerpen
die de Waddenzee betreffen op de bestuurstafel van het RCW terechtkomen.
We kijken dan naar hele praktische onderwerpen zoals vergunningverlening,
handhaving en beheer. Maar ook naar
beleidsonderwerpen die het gehele gebied bestrijken zoals werelderfgoed (toerisme) en (wind)energie.

Het
goede van
de waddenacademie is dat zij
kennis en kennisinstituten aan
elkaar verbindt,
waar in het verleden
kinnesinne
speelde

Eén van de problemen van de afgelopen
jaren is geweest dat er bij elk nieuw probleem een nieuwe commissie kwam om
dit op te lossen. Van die reflex moeten
we af. Laat het RCW zich ontwikkelen
tot hét bestuursorgaan voor het waddengebied. Als zich nieuwe onderwerpen
aandienen, zoals we afgelopen jaar hebben gehad met Deltaprogramma Waddenzee, dan moet het in de toekomst
vanzelfsprekend zijn dat het RCW daarmee aan de slag gaat. Dat voorkomt dat
het aantal bestuursclubs over het waddengebied weer uitdijt. Minister-president Mark Rutte noemde dit uitdijen
van de overheid in algemene zin ‘bestuurlijke obesitas’. Laten wij ervoor kiezen slank te blijven. Dan houden we
meer energie over die we in het waddengebied kunnen inzetten in plaats van
in het vergadercircuit. U kunt er in de
toekomst op vertrouwen dat het RCW
integraal, met draagvlak van alle in het
gebied betrokken partners bouwt aan
beleid. Die samenwerking is er nu te
weinig. Daar kunnen we veel meer van
profiteren.
op welke manieren werkt het RcW
(beleid) samen met de Waddenacademie (wetenschap)? Als RCW zien we

ons regelmatig gesteld voor beleidsvraagstukken die zo ingewikkeld zijn dat we
behoefte hebben aan achtergrondinformatie gebaseerd op wetenschappelijke
kennis. Het gebeurt ook dat bestuurders
van het RCW een conferentie van de

Waddenacademie bezoeken en zich aan
het einde van de dag afvragen: En op
welke beleidsvraag geeft deze dag antwoord? Aan de ene kant moet kennis
zich onafhankelijk kunnen ontwikkelen,
aan de andere kant moeten wij vanuit
het RCW denk ik duidelijker aangeven
op welke terreinen wij behoefte hebben
aan kennis. Om toch weer het Programma Rijke Waddenzee aan te halen: in
dit programma werken beleidsmakers en
kenniswerkers goed en evenwichtig samen. Daaruit halen we maximaal profijt
voor het gebied. Dat kan op meer terreinen. Daar zijn we ons bewust van en
dat is natuurlijk al een belangrijke stap.
hoe zou die samenwerking zich in de
toekomst kunnen ontwikkelen en wat
is daarvoor nodig? Als de rol van het

RCW versterkt wordt in de regio en we
jaarlijks een programma gaan maken, dan
is beter aan te geven op welke terreinen
het RCW meer kennis nodig heeft. De
Waddenacademie kan dan kijken of en
hoe antwoord op die vragen te geven is.
Dat kan tot nieuw onderzoek door de
Waddenacademie leiden.
Op basis van het onderzoek van de academie kunnen beleidsmakers hun kennis
bijsturen en objectiveren, zodat we de
beste beleidskeuzes maken.
hoe zou de Waddenacademie zich in
uw visie in de toekomst moeten ontwikkelen? De Waddenacademie zou

moeten groeien naar een instantie die
onbetwistbaar en onomstreden met verstand van zaken en groot respect kennis
verwerft en deelt over het waddengebied.
Een imago als dat van het CBS,TNO en
CPB, maar dan voor het waddengebied.
Onafhankelijk ook. Het goede van de
Waddenacademie is dat zij kennis en
kennisinstituten aan elkaar verbindt,
waar in het verleden kinnesinne speelde.
In dat opzicht zou ik zeggen: Waddenacademie blijf kleurloos!

column

column
loek
Hermans

KEnnisHuisHouDing
binnen
Het
waddenfonds
De Waddenacademie is een
partner op niveau voor de
Adviescommissie Waddenfonds.
De Waddenacademie kan
beoordelen of kennisprojecten
die een beroep doen op subsidie
uit het Waddenfonds bijdragen
aan de kennisontwikkeling.
Dit oordeel is voor de Adviescommissie van belang bij de
keuze om de projectaanvraag
al dan niet te honoreren.

Loek hermans
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Het kabinet besloot in 2004 € 800
miljoen extra in het waddengebied te
investeren. Aan het Waddenfonds
de taak dit bedrag over een periode
van 20 jaar te beheren. De Adviescommissie Waddenfonds, samengesteld uit een zestal experts en een
voorzitter, heeft tot taak de minister
te adviseren over subsidieaanvragen.
Vergroot en versterkt het project de
natuur- en landschapswaarden van
het waddengebied? Vermindert of
verwijdert het project externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee? Draagt het
project bij aan een duurzame ontwikkeling in het gebied en is het gericht op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding? Draagt het project bij aan de ontwikkeling van een duurzame
kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied?
Van projecten met een kenniscomponent verwacht de Adviescommissie
Waddenfonds dat zij méér zijn dan alleen fundamenteel onderzoek. De
Waddenacademie identificeerde in de integrale kennisagenda ‘Kennis
voor een duurzame toekomst van de Wadden’ de kennisleemtes binnen
de thema’s waar het Waddenfonds zich op richt.Van projectaanvragen die
aanspraak willen maken op het fonds verwacht de Adviescommissie dat
zij op deze kennisleemtes anticiperen.
Hoewel niet verplicht, krijgen indieners van projecten met een kenniscomponent de aanbeveling om contact op te nemen met de Waddenacademie. Zij kan de indieners adviseren. De bevindingen van de Waddenacademie helpen de Adviescommissie Waddenfonds bovendien bij hun
afweging. In die zin speelt de beoordeling van de Waddenacademie dus
een belangrijke rol bij de afwegingen die de Adviescommissie Waddenfonds maakt over aanvragen om subsidies voor kennisprojecten.
De Waddenacademie weet zijn positie daarin steeds beter te bekleden.
Neem het project METAWAD. Dit project onderzoekt de internationale
samenhang tussen het waddengebied en andere ecosystemen. Mede door
de beoordeling van de Waddenacademie was inzichtelijk gemaakt wat de
aard was van de onderzoekscomponent en wat de kwaliteit is van het onderzoek binnen het veld waarin wordt geopereerd. De Adviescommissie
Waddenfonds adviseerde dit project te honoreren, wat leidde tot uitvoering van het project. Zo werken Waddenacademie en de Adviescommissie
Waddenfonds nauw samen aan een kennishuishouding met een hoge
kwaliteit voor het waddengebied.
loekæ Hermans
Voorzitteræ adviescommissieæ Waddenfondsæ
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Essay
theunis piersma
Hoogleraar
dierecologie rug

WaDDEn-æ
onDERzoEK
goed
werK
“inderdaad, ik heb een paar dagen van mijn
leven besteed aan het snijden van modder
en opsporen van tweekleppige schelpdieren
die nonnetjes worden genoemd en ik moet
zeggen: het heeft wel wat, het idee dat je je
zoiets kunt veroorloven, dat je op zo’n manier
de kost kunt verdienen. en het was nog
lekker weer ook.” zo begon Koos van
zomeren op 14 augustus 1992 zijn column
‘goed werk’ op de voorpagina van het nrc
Handelsblad, één van een serie waarin hij
over waddenonderzoek bij griend vertelt.
goed waddenwerk, goed waddenonderzoek, er zijn maar weinigen die in het openbaar zullen durven uitspreken dat ze dat niet
willen. maar wat kenmerkt ‘goed onderzoek’ en wat zijn de randvoorwaarden om
het van de grond te krijgen?

wat
kenmerkt
goed onderzoek
en wat zijn de
randvoorwaarden
om het van
de grond te
krijgen?

essay

Ik begin met de achterkant, de ‘producten’ van
waddenonderzoek, de publicaties, het voortschrijdend inzicht, waar we zowel in ons hoofd als met
het beleid op voort kunnen bouwen. Wetenschappelijke publicaties vertegenwoordigen gestold vertrouwen. Vertrouwen tussen enthousiaste ontdekkers van de manier waarop de wereld werkt, en
sceptische toehoorders die de evidentie op haar merites beoordeelt, zowel voor als na publicatie. Hoe
groter de claims, hoe zwaarder de weging van de
kwaliteit van de waarnemingen, de statistische analyses en de grondigheid van de gevolgde redeneringen. Uiteindelijk leidt dit tot een kwalitatieve
ordening van publicaties. Het best onderbouwde
en meest fantasievolle werk komt terecht in de vaktijdschriften die het best worden gelezen, en vaak
het meest worden geciteerd.
Vanwege de openheid en de eerlijkheid, en vanwege
de kwaliteitsslag die bij wetenschappelijk publiceren wordt gemaakt, vind ik het van algemeen belang dat ál het toekomstig waddenonderzoek aan
deze ‘publicatietoetsing’ wordt onderworpen, vooraf en achteraf.Vrijwel alle academische onderzoeksmiddelen in Nederland worden op grond van
dergelijke criteria verdeeld.
Echter, als het gaat om de verdeling van overheidsmiddelen voor toegepast ecologisch werk – een veel grotere
stroom geld – lijken nut en
noodzaak van competitief wetenschappelijk publiceren ineens geen rol meer te spelen.
Het is ook leuk om naar de
voorkant van het wetenschappelijk onderzoekproces te
kijken. Waar gebeurt dat beste werk nou eigenlijk, wat
zijn de randvoorwaarden, hoe
komt creatief en degelijk werk
tot bloei? Je hebt relatief kleine groepen nodig waarbinnen de mensen elkaar qua expertise en talent goed
aanvullen. Groepjes die voldoende afgeschermd
zijn van de waan van de dag, voldoende onderzoeksmiddelen kunnen inzetten en in gezonde rivaliteit met anderen de beste proberen te zijn. Het zijn
groepen die gebouwd worden rond één of meer

theunis Piersma

seniors, één of meer juniors, enkele promovendi en
enkele assistenten. Het samen optrekken in veld,
lab en discussieruimte is van levensbelang. En het
is van nationaal belang dat we leren zien dat wetenschappelijke rivaliteit tussen eenheden die aan elkaar
gewaagd zijn een prachtige, stuwende kracht vormt.
Volhouden
Dan is er nog een factor: volhouden, heel lang volhouden. Misschien mag ik dat illustreren aan de
hand van werk waar ik zelf bij betrokken ben, het
onderzoek naar de nonnetjes waar ook Koos van
Zomeren aan refereert. Er waren twee redenen om
geïnteresseerd te zijn in de diepte waarop nonnetjes
in de wadbodem leven. Ten eerste is die ingraafdiepte van levensbelang voor de nonnetjes zelf. Te
dicht bij het wadoppervlak worden ze gemakkelijk
gevonden en gegeten door schelpdiereters. Als ze
te diep zitten sterven ze van de honger omdat hun
sifon, het ‘stofzuigerslangetje’ waarmee ze kiezelwieren van het wadoppervlak zuigen, geen bereik
meer heeft.
Ten tweede is hun ingraafdiepte van levensbelang
voor de kanoeten. Op hun beurt gaan zij dood van
de honger als nonnetjes buiten bereik leven – bij
nonnetjes dieper dan vier centimeter schiet een
kanoetensnavel al tekort. Door onze jarenlange
metingen aan de ingraafdiepte op een rij te zetten
ontdekten we niet alleen dat we steeds minder nonnetjes tegenkwamen, maar ook dat die nonnetjes
steeds minder diep ingegraven leefden. Dat was
interessant omdat het verklaarde waarom kokkelonderzoekers, die alleen de nonnetjes in de bovenlaag van het wad telden, beweerden dat nonnetjes
in de Waddenzee niet achteruit gingen, terwijl onderzoekers die nonnetjes over hun gehele leefdiepte
bemonsteren zich juist ongerust over de bestandsafname maakten.
Het was vooral interessant omdat nonnetjes in de
najaren voorafgaande aan zomers waarin zich veel
nonnetjesbroed op het wad vestigde, relatief diep
ingegraven leefden. Als hun reproductieve toekomst
er goed uitzag, dan speelden ze op safe. Zag het er
slecht uit, dan waren ze bereid risico’s te nemen
door dicht aan het oppervlak te blijven. Goed onderzoek naar zaken als de ingraafdiepte van de nonnetjes, stelt ons in staat in de toekomst van het wad
te kijken.
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Deæ Waddenacademieæ
voor wetenschap
en beleid

In het Instellingsbesluit
van de Waddenacademie
staan de drie taken van
de Waddenacademie
omschreven:

01

02

Het identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes ten behoeve
van de duurzame ontwikkeling van het
waddengebied en het articuleren van
voor het waddengebied relevante
onderzoeksvragen.

Het bevorderen
van een samenhangende
onderzoeksprogrammering
op regionaal, nationaal
en internationaal
niveau.

03
Het bevorderen van
informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, overheid, bedrijfsleven
en maatschappelijke
organisaties.

overzicht

wetenschap & beleid

01.æ Ten aanzien van het identificeren
van kennisleemtes zoals omschreven
bijæt aakæIæh eeftæ deæ Waddenacademieæ
in de afgelopen periode de volgende
zakenæopg ezet:

A

De kennisagenda wordt inhoudelijk ondersteund
door een elftal wetenschappelijke verkenningen,
die kennisleemtes signaleren en relevante onderzoeksvragen articuleren. Zie Publicaties op blz. 66

B

Daarnaast is de Waddenacademie in het voorjaar
van 2010 door het toenmalige ministerie van LNV
gevraagd om voor de procesmatige en inhoudelijke
kwaliteitsbewaking van de uitwerking van de aanbeveling van de Deltacommissie II inzake het
waddengebied. Ook hiervoor heeft de Waddenacademie een commissie ingesteld, in dit geval onder
voorzitterschap van de voorzitter prof. Kabat.
Dit advies is eveneens in 2010 uitgebracht.
In het najaar van 2010 is de Waddenacademie
door de Commissie Monitoring Bodemdaling
Ameland gevraagd om in 2011 een wetenschappelijke audit inzake de bodemdaling onder Ameland
te verzorgen. De Waddenacademie heeft hiertoe
inmiddels een commissie ingesteld onder voorzitterschap van bestuurslid dr. Speelman.

Integrale kennisagenda ‘Kennis voor een
duurzame toekomst van de Wadden’
De kennisagenda maakt zichtbaar op welke
terreinen kennis van het waddengebied wordt
gemist en geeft richting aan nieuw onderzoek.
In de kennisagenda wordt gepleit voor een brede
blik op het waddengebied, met oog voor de langere
termijn. (Zie de samenvatting van de Kennisagenda
op de laatste 16 pagina’s van deze publicatie).
Tijdens de Waddentoogdag op 30 mei 2009 heeft
de voorzitter van de Waddenacademie, prof.dr.
Pavel Kabat, de integrale kennisagenda ‘Kennis
voor een duurzame toekomst van de Wadden’
aangeboden aan de toenmalig voor het waddengebied verantwoordelijke bewindslieden Cramer,
Verburg en Huizinga. In de kennisagenda worden
drie generieke multidisciplinaire kennisprogramma’s
geïdentificeerd die met name zijn gericht op de
kennislacunes op systeemniveau en drie onderzoeksprogramma’s die betrekking hebben op de kennisonderbouwing van een aantal zeer actuele maatschappelijke vraagstukken in de waddenregio op dit
moment. Daarnaast worden in de kennisagenda
twee randvoorwaardelijke thema’s gedefinieerd.

Wetenschappelijke kwaliteitsborging
van grootschalige overheidsprojecten
In het voorjaar van 2009 is de Waddenacademie
door het toenmalige ministerie van LNV gevraagd
om de verantwoordelijkheid te nemen voor de
procesmatige en inhoudelijke kwaliteitsbewaking
van het Programma naar een Rijke Waddenzee
(PRW). De Waddenacademie heeft hiertoe een
commissie ingesteld onder voorzitterschap van
het bestuurslid prof. Herman die medio 2009
advies heeft uitgebracht. Ook in het vervolgtraject
van het PRW vervult de Waddenacademie een
adviserende functie.
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De ervaringen met het PRW en het Deltaprogramma Wadden lijken erop te duiden dat de betrokkenheid bij de wetenschappelijke kwaliteitsborging
ook leidt tot het identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes en het articuleren van nieuwe voor
het waddengebied relevante onderzoeksvragen.

C
D

Symposia
De Waddenacademie organiseert twee keer per jaar
een symposium, waarvoor zowel wetenschappers,
beleidsmakers als vertegenwoordigers van beheeren natuurorganisaties worden uitgenodigd. De
symposia mogen op veel belangstelling rekenen.
Het vijfde symposium, in december 2010, was het
eerste trilaterale symposium.

Nieuw standaardwerk over
hetæ waddengebied
Op basis van de kennisagenda en de verkenningen
is in 2010 begonnen met het produceren van een
boek waarin de state of the art met betrekking tot
het waddenonderzoek anno nu wordt gepresenteerd. De Waddenacademie heeft de ambitie om
dit boek te laten uitgroeien tot het nieuwe standaardwerk. Inmiddels is een internationale redactiecommissie samengesteld, die de opzet en
uitgangspunten van het boek heeft vastgesteld.
Het streven is om het boek medio 2012 te
publiceren.
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E
F
g
H

Publicatieæ inæ eenæ specialeæ editieæ vanæ eenæ
wetenschappelijkæ tijdschrift
de waddenacademie heeft in 2010 de mogelijkheden verkend om de integrale kennisagenda en de
verkenningen zodanig te bewerken dat er een
special issue van een wetenschappelijk tijdschrift
aan kan worden gewijd. deze verkenning heeft erin
geresulteerd dat in 2011 een special issue van een
wetenschappelijk tijdschrift door de waddenacademie zal worden ingevuld.

meertaligheid, duurzaamheid, toerisme, water,
energie en Klimaat. met de international research
school is voor de eerstkomende vier jaar een
budget van zo’n 8 miljoen euro gemoeid.

i

sociaal-economischeæ denktankæ
vooræ hetæ waddengebied
uitgangspunt van de denktank is om in de komende twee jaar maximaal vier keer bijeen te komen
over met name de vraag hoe een duurzame economische toekomst van het waddengebied kan
worden gerealiseerd. deze bijeenkomsten moeten
uiteindelijk resulteren in een door de waddenacademie uit te brengen publicatie.

toekomstbeeldenæ vooræ hetæ waddengebied
de waddenacademie heeft in 2010 met de raad
voor de wadden afgesproken om gezamenlijk de
mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot
een geïntegreerde lange termijnontwikkeling ten
aanzien van het waddengebied. in 2011 zal, ook
in afstemming met de door de waddenacademie
ingestelde sociaaleconomische denktank, concreet
met dit onderzoek worden gestart.

met ingang van 2009 reikt de waddenacademie
jaarlijks de waddenacademieprijs, teneinde het
onderzoek over het waddengebied door jonge
onderzoekers te stimuleren. de prijs is afwisselend
bestemd voor het beste proefschrift en de beste
masterthesis.

02.æ tenæ aanzienæ vanæ deæ tweedeæ kerntaak,æ hetæ bevorderenæ vanæ eenæ samenhangendeæ onderzoeksprogrammeringæ
opæ regionaal,æ nationaalæ enæ internationaalæ
niveau,æ heeftæ deæ Waddenacademieæ deæ
volgendeæ activiteitenæ verricht:

a

internationalæ Researchæ andæ graduateæ
schoolæ binnenæ hetæ kaderæ vanæ hetæ
universityæ campusæ Fryslä n
de fryske akademy en de waddenacademie zijn
in 2010 gezamenlijk opgetrokken om te komen
tot een international research and graduate
school (igrs) binnen het kader van de university
campus fryslân (ucf). de ucf igrs richt zich
primair op promovendi: een goede mix van streng
geselecteerde, excellente jonge wetenschappers,
afkomstig uit verschillende disciplines, die gedurende hun promotietraject elkaar op geregelde
tijden ontmoeten in de ucf summer- en winterschools die in fryslân zullen plaatsvinden.
onder leiding van gerenommeerde internationale
wetenschappers houden ze zich in een internationaal perspectief bezig met excellent en innovatief
wetenschappelijk onderzoek dat betrekking heeft
op de specifieke friese hotspots: leefbaarheid,

Waddenacademieprijs

b

adviesæ overæ voorstellenæ dieæ wordenæ
ingediendæ bijæ deæ adviescommissieæ
Waddenfonds
de waddenacademie en de adviescommissie
waddenfonds hebben in het voorjaar van 2009 in
afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de
waddenacademie bij projecten worden doorgeleid
naar de adviescommissie. met ingang van de derde
tender, die in 2010 plaatsvond, weegt de adviescommissie ten aanzien van ingediende projecten
waaraan een kenniscomponent is verbonden
zwaarwegend mee of de indieners van het project
in het voortraject de inhoudelijke afstemming hebben
gezocht met de waddenacademie. in de derde
tender heeft de waddenacademie 17 projectvoorstellen met een kenniscomponent van een
assessment voorzien.

stimulerenæ vanæ internationaleæ
onderzoeksprogrammering
de waddenacademie is eind 2009 begonnen
met het actief stimuleren van de internationale
onderzoeksprogrammering. in 2010 is hieraan
een vervolg gegeven, onder meer door het aanbieden van de brochure ‘towards a trilateral research
agenda’ aan de bewindslieden van nederland,

overzicht

duitsland en denemarken tijdens het trilateraal
bewindsoverleg op sylt in maart 2010 en het
organiseren van een trilateraal symposium in
leeuwarden op 8, 9 en 10 december 2010. in
2011 zal het streven om te komen tot een daadwerkelijke trilaterale onderzoeksagenda stevig
worden voortgezet. Het is het streven om tijdens
het eerstkomend trilateraal bewindsoverleg in
2014 een trilaterale onderzoeksagenda aan de
bewindslieden uit de drie waddenlanden te
kunnen aanbieden.

c

aan het slot van de trilaterale conferentie in
december 2010 is door nwo en haar duitse
zusterorganisatie bmbf een bilaterale onderzoekscall met een totaalbedrag van 2 miljoen euro
gelanceerd. de waddenacademie heeft het
initiatief voor deze call, die zich met name
richt op kustonderzoek, genomen.

b

inæ kaartæ brengenæ vanæ waddenarchieven
in 2009 hebben de waddenacademie, tresoar,
interwad, rcw en de provincie fryslân het initiatief
genomen om de mogelijkheden te onderzoeken
van een waddeninformatiesysteem (wiswad).
begin 2010 is besloten om in samenwerking met
tresoar voor een groot aantal (wadden) deelgebieden de relevante gegevens- en informatiebestanden
te ontsluiten.

Recenteæ wetenschappelijkeæ literatuuræ
vertalenæ naaræ eenæ breedæ publiek
de waddenacademie en de waddenvereniging
hebben in 2009 de afspraak gemaakt om recente
wetenschappelijke literatuur over het waddengebied
op een voor het brede publiek begrijpelijke wijze op
beider websites samen te vatten. vanaf september
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2009 verschijnt elke week een nieuw stuk op beide
websites. in december 2010 is een aantal van deze
stukken gebundeld in een boekje, dat te koop is in
de boekhandel.

c

gezamenlijkeæ Duits-nederlandseæ
onderzoekscallæ

03.æ Vooræ deæ derdeæ kerntaak,æ hetæ bevorderenæ vanæ kennisuitwisselingæ inæ enæ
tussenæ deæ kenniswereld,æ overheid,æ
bedrijfslevenæ enæ maatschappelijkeæ
organisaties,æ heeftæ deæW addenacademieæde æv olgendeæa ctiviteitenæ verricht:

a

wetenschap & beleid

D

lezingencyclusæ overæ hetæ waddengebied
in 2009 hebben de waddenacademie en de
nationale unesco commissie de afspraak
gemaakt om met ingang van 2010 samen met de
plaatselijke volksuniversiteit unesco-lezingen
in leeuwarden te organiseren. de lezingen in
leeuwarden richten zich op het in 2009 op de
unesco-lijst geplaatste werelderfgoed waddenzee.
de lezingenreeks is gestart in oktober 2010 en
loopt door tot mei 2011.

Kennisoerol
de waddenacademie en oerol hebben tijdens
oerol 2010 een gezamenlijk symposium getiteld
‘beauty & brains’ georganiseerd. deze eerste
bijeenkomst was de opmaat voor een jaarlijks
treffen, waarin kunstenaars en wetenschappers
die zich bezighouden met het waddengebied
elkaar ontmoeten en inspireren.
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Publicaties
waddenacademie
de publicaties zijn online
in te zien of te bestellen via
www.waddenacademie.nl
onder het tabblad organisaties / publicaties.

Kennisagenda

Verkenningen

Kennis voor een duurzame
toekomst van de wadden.

the many faces of sustainability.

Integrale kennisagenda van
de Waddenacademie

Describing, analyzing and measuring
sustainability in the Wadden region
Auteurs: René Jorna en Henk Hadders
(2010)

valuation of functions
of the wadden area

Auteurs: Henk Folmer,
Anne van der Veen,
C. Martijn van der Heide
(2010)

wilt u meer lezen over de
door de waddenacademie
georganiseerde symposia,
ga dan onder hetzelfde
tabblad naar symposia.
Kennisagenda samenvatting (nl)

Kennis voor een duurzame toekomst
van de Wadden Integrale kennisagenda
van de Waddenacademie

‘Knowledge for a sustainable
future of the wadden’,

the integrated research agenda
of the Waddenacademie

Kennisagenda samenvatting (eng)

‘Knowledge for a sustainable future
of the Wadden’, the integrated research
agenda of the Waddenacademie

man always contrives to neglect
the things that are nearest to him.

Het ongekende verleden van een
bekende regio: het waddengebied
Auteur: Otto S. Knottnerus.
(2009)

de late prehistorie en protohistorie
van holoceen noord-nederland

Nationale Onderzoeksagenda
Archeologie,hoofdstuk 12.
Auteurs: J. Bazelmans et al.
(2009)

paleogeografie van het waddenzeegebied, een swot-analyse

Auteur: P.C. Vos
(2009)

publicaties

the wadden sea in an
international perspective.

Current research in Germany
and Denmark Auteurs:
P. Schwemmer et al.
(2009)

je hebt nooit genoeg kennis.

Onderzoek naar de kennisbehoefte
in het waddengebied. Auteurs:
J. Klostermann et al.
(2009)

metawad: de waddenzee
als zwakke schakel in een
internationaal meta-ecosysteem

Auteurs: Th. Piersma et al.
(2009)

geschiedenis,herinnering en beleving.
naar een cultuurhistorische en
sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied.

inæ deæ boekhandel

Auteur: J. Bazelmans
(2009)

Te koop in de boekhandel of
te bestellen voor 9,50 Euro in
de Waddenwinkel van de
Waddenvereniging.

(position paper Ecologie)
Auteurs: P. M.J. Herman et al.
(2009)

de ontwikkeling van het
waddengebied in tijd en ruimte

(position paper Geowetenschap)
Auteur: H. Speelman et al. (eds.)
(2009)

brochure
towards a trilateral research
agenda of the wadden sea area.

Auteurs: S. Hartman, G. de Roo
(2009)

The importance of international
co-operation

Klimaatverandering
en het waddengebied

lezingenreeks

analyse van sociaaleconomische
problemen in het waddengebied

(position paper Sociale en Ruimtelijke
Economie) Leading Auteurs:
J. van Dijk, H. Folmer
(2009)

Waddenwijsheid
door maria van leeuwe
en tim van oijen.

(natuur)behoud in een
veranderende wereld

op het snijvlak van risico en
Kansen- over ruimtelijke processen en
ontwikkelingen van het waddengebied

(position paper Klimaat en Water)
Auteurs: P. Kabat et al.
(2009)
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Waddenacademie

Lezingenreeks nr.1.
1500 jaar boerderijbouw op
onbedijkte kwelders

Publicatie van een lezing door
Prof. dr. Tjalling Waterbolk, emeritus
hoogleraar Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gehouden
tijdens het derde symposium van
de Waddenacademie op
10 december 2009.

‘Gedeelde ruimte’
Het waddengebied in dertig
ontmoetingen’ door jos bazelmans
met fotografie van Harry cock.

Het boek is uitgegeven door en te
bestellen bij uitgeverij van Wijnen
voor 19,50 Euro.

Eenæ lezingenreeksæ vanæ
deæ nationaleæ unEscoæ
commissieæ enæ deæ Waddenacademieæ overæ hetæ
waddengebied
In 2009 is de Waddenzee geplaatst
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Om op de Werelderfgoedlijst
van UNESCO te komen moet een
gebied heel bijzonder zijn (in de
bewoordingen van UNESCO: het
moet hier gaan om een outstanding
universal value). Naar aanleiding
van dit heuglijke feit organiseren de
Nationale UNESCO Commissie en
de Waddenacademie in samenwerking
met het Fries Museum en Tresoar
een lezingenreeks over dit unieke
gebied, waarbij het waddengebied
vanuit verschillende invalshoeken
wordt beschouwd.

data, sprekers en onderwerpen
Deæ Waddenæ alsæ
unesco-werelderfgoed
maandag 4 oktober 2010
20.00 - 21.30 uur
Drs. Greetje van den Bergh, (voorzitter
Nationale UNESCO Commissie)

Deæ ontwikkelingæ
vanæ hetæ waddengebiedæ
inæ tijdæ enæ ruimte
maandag 1 november 2010
20.00 - 21.30 uuræ
Prof.dr. Salomon Kroonenberg, (emeritus
hoogleraar Geowetenschap TUD)

natuur(behoud)æ inæ eenæ
veranderendeæ wereld
maandag 6 december 2010
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Peter Herman,æ
(hoogleraar ecologie RU,
bestuurslid Waddenacademie)

Deæ waardebepalingæ
vanæ hetæ waddengebied
maandag 7 februari 2011
20.00 - 21.30 uur
Prof.dr. Henk Folmer, (hoogleraar
Economie RUG en WUR)

Hetæ waddengebied;æ
deæ omstredenæ toekomstæ
vanæ eenæ cultureleæ erfenis
maandag 7 maart 2011
20.00 - 21.30 uur
Drs. Otto S. Knottnerus,
(free-lance historicus)

Deæ gevolgenæ enæ kansenæ
vanæ klimaatveranderingæ
vooræ hetæ waddengebied
maandag 4 april 2011
20.00 - 21.30 uur
æP rof.dr. Pavel Kabat, (hoogleraar
Aardsysteemkundeæ en Klimaatstudies
WUR, voorzitter Waddenacademie )

Deæ Waddenzeeæ alsæ schakelæ
inæ eenæ internationaalæ
meta-ecosysteem
maandag 2 mei 2011
20.00 - 21.30 uur
æP rof.dr. Theunis Piersma,
(hoogleraar Dierecologie RUG)
De lezingenreeks wordt gehouden
in het Rijksmonument de Kanselarij
te Leeuwarden. Moderator is Drs.
Bert Looper, directeur van Tresoar
(Fries Historisch en Letterkundig
Centrum).
Prijsæ ó æ 25,00æ vooræ zevenæ
lezingen;æ ó æ 5,-æ peræ lezing.æ
Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij de waddenacademie,
ruiterskwartier, 121a leeuwarden.
of via de mail: sjerpy.joustra@waddenacademie.knaw.nl. en vanaf een half
uur voor aanvang van elke lezing
bij de Kanselarij.
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bijlage
samenvatting Kennisagenda.
de volledige Kennisagenda
is te vinden op de website
www.waddenacademie.nl
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Kennis voor een
duurzame toekomst
van de Wadden

1 Het waddengebied
Het waddengebied vormt een zeer omvangrijk geheel van barrière-eilanden, zee, droogvallende platen en kwelders, waar natuurlijke processen nog vrijwel ongestoord verlopen.
De Wadden omvatten 60% van alle getijdengebieden in Europa en Noord-Afrika en bieden
een habitat voor een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna. In het gebied zijn ook eeuwenoude cultuurlandschappen te vinden die een weerslag vormen van een unieke menselijke
adaptatie aan de dynamiek van een zeer bijzonder kustgebied. De huidige waardering van
het gebied is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het waddengebied en zijn toekomst zijn sinds de jaren zestig en tot op de dag van vandaag onderwerp van — soms heftig
— politiek-maatschappelijk debat en controverse. Geleidelijk is er echter een breed besef
gegroeid dat het gebied speciale zorg behoeft. Dat heeft geleid tot wet- en regelgeving,
waarin het leidende principe het behoud van de natuurlijke waarden van het waddengebied
is, met ruimte voor duurzaam menselijk medegebruik.
2 Ambitie
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een
kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een
kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan, ook als dragend onderdeel van de lokale en
regionale economie. Het gebied ontwikkelt zich tot een ontmoetingsplaats voor wetenschappers uit binnen- en buitenland, bestuurders, beleidsmakers en beheerders. Samen zoeken
zij op basis van interdisciplinaire kennis duurzame en
innovatieve oplossingen. In 2020 vormt het trilaterale
Inhoudsopgave
waddengebied het best gemonitorde en best begrepen
kustsysteem in de wereld.
1 Het waddengebied 01
2 Ambitie 01

3 De Waddenacademie, haar taken
3 De Waddenacademie, haar taken en de kennisagenda 01
en de kennisagenda
4 Het perspectief van de Waddenacademie 02
Voor de vormgeving van een duurzame toekomst van het
5 Waarden 02
waddengebied is nieuwe kennis en expertise nodig over
6 Een stevig wetenschappelijk fundament 03
de natuurlijke, economische en sociaal-culturele staat en
- Geowetenschap 03
ontwikkeling van het gebied. De Waddenacademie —
- Ecologie 03
opgericht op 30 juli 2008 — heeft tot taak in kaart te
- Maatschappij en cultuurhistorie 04
brengen welke kennis ontbreekt: welke vragen uit weten- Sociale en ruimtelijke economie 04
schap, bestuur, beleid en samenleving zijn onbeantwoord
- Planologie 04
als het gaat om een zorgvuldige omgang met de natuur- Klimaat en water 05
lijke en maatschappelijke waarden die de Wadden, de
7 Een integrale kennisagenda 06
Waddeneilanden, de zee benoorden de eilanden en het
8 Het onderzoek van het waddengebied in internationaal
Noord-Nederlandse kustgebied vertegenwoordigen. Deze
perspectief 07
kennisagenda biedt een overzicht van kennislacunes en
9 Kennis- en onderzoeksprogramma’s 08
onderzoeksvragen. De agenda is tot stand gekomen in een
10 De implementatie van de kennisagenda 11
intensieve samenwerking tussen de Waddenacademie en
vele beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Daarmee geeft de Waddenacademie
inhoud aan haar tweede taak: de vormgeving van een duurzaam netwerk van gemeenschappelijke vraagarticulatie en uitwisseling van kennis en informatie tussen wetenschap, overheid,
private partijen en maatschappelijke organisaties. Met verschillende ministeries, instellingen
en instituten is de Waddenacademie samenwerking aangegaan zodat de kennisagenda van
de Waddenacademie een rol gaat spelen in de programmering en consolidatie van onderzoek
met betrekking tot het Waddengebied, een derde taak van de Waddenacademie. In de uit1
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voering van onderzoek staat de Waddenacademie een werkwijze voor waarin sprake is van
een coproductie van kennis door wetenschappers, kenniswerkers in publieke en private instellingen en beleidsmakers. Alle partijen profiteren van ‘engaged scholarship’: meer praktische relevantie en betere wetenschappelijk onderbouwing.
4 Het perspectief van de Waddenacademie
Het behoud van de natuurwaarden van de Wadden met ruimte voor duurzaam menselijk
medegebruik is voor de Waddenacademie het leidende principe. De Waddenacademie constateert wel dat er discussie is over welke natuurwaarden daarbij het belangrijkst zijn, en over
de aard en omvang van de beperkingen aan menselijk medegebruik. De Waddenacademie
houdt zich daarom — in samenspraak met alle partijen — bezig met het benoemen van
kennisvragen die voor een duurzame toekomst van het gebied relevant zijn. Alle partijen
moeten daarbij vertrouwen kunnen stellen in de systematische toepassing door de Waddenacademie van de wetenschappelijke regels voor het formuleren van probleem- en vraagstellingen en voor kennisvorming.
Voor de Waddenacademie staat de studie centraal van veranderingen die plaats vinden op
verschillende schalen van ruimte en tijd en het resultaat zijn van de wisselwerking tussen
geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, biosfeer en mens en samenleving. In de benadering van de
Waddenacademie wordt grote waarde gehecht aan kennis over het lange verleden en heden
van het gebied, maar daarbij gelden historische toestanden van het natuurlijke en sociaalculturele systeem niet automatisch als streefbeelden voor het denken over de toekomst van
het gebied. De Waddenacademie staat voor onderzoek naar denkbare toekomstscenario’s
waarin ecologische en sociaal-economische ontwikkelingen of — liever — mogelijkheden
worden geschetst. Waar bestaan reële mogelijkheden om wat van waarde is te behouden,
en welke investeringen vergt dat? Welke waarden kunnen onder de gewijzigde omstandigheden van de toekomst ontstaan? In welke scenario’s ontstaat een configuratie van planet,
people en profit, waardoor de veerkracht van het gebied structureel wordt aangetast en hoe
kan dat worden voorkomen? De Waddenacademie wil in
deze discussie over toekomstige mogelijkheden ten aanzien
van het waddengebied een rol spelen door het aanbieden
van wetenschappelijke kennis over het functioneren van
het waddengebied als samenhangend systeem van de
natuurlijke processen, de mens en de maatschappij.
Het waddenonderzoek wordt van oudsher gedomineerd door natuurwetenschappelijk onderzoek. Sociaaleconomisch onderzoek, en in mindere mate historisch
onderzoek, is in volume en belang sterk onderver tegenwoordigd. Het is belangrijk dat de Wadden en het waddengebied nadrukkelijker op de onderzoeksagenda van
economen, ruimtelijke planologen, bestuurskundigen,
historici, sociologen, psychologen, antropologen en
cultuurwetenschappers komen te staan. Zij kunnen laten zien wie zich op welke wijze
betrokken voelt bij de Wadden, welke historische rechtvaardiging deze betrokkenheid kent,
welke belangen op het spel staan, welke uiteenlopende (wens)beelden van het landschap
worden gehanteerd en hoe deze de toekomst van het gebied beïnvloeden.

2

5 Waarden
Het trilaterale waddengebied heeft een vooraanstaande en bijzondere rol in het mondiale
ecosysteem. Het gebied vertegenwoordigt unieke natuurwaarden, waarvan de bescherming
is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het waddengebied vertegenwoordigt ook grote waarde
voor de mensen die er hun levensonderhoud vinden. Daarnaast vormt het roerende en
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onroerende erfgoed een belangrijke identiteits- en gemeenschapsvormende kracht. Natuuren cultuurwaarden spelen een essentiële rol in toerisme en recreatie. Een interdisciplinair
perspectief op waarde(n), praktijken van waardering en waardecreatie speelt daarom als
vanzelfsprekend een rol in de kennisagenda van de Waddenacademie. De Waddenacademie
stelt zich tot doel om de kennis te verzamelen over de wijze waarop de natuurlijke en
culturele waarden van het gebied de basis kunnen vormen voor innovatief en duurzaam
gebruik door bewoners en bezoekers.
6 Een stevig wetenschappelijk fundament
6.1 Geowetenschap
Geowetenschappelijke kennislacunes ten aanzien van de ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte zijn te rangschikken naar een drietal thema’s.Voor het thema diepere
ondergrond is behoefte aan een meer gedetailleerde kennis van de geologische opbouw en
structuur van de ondergrond en van de fysisch-chemische eigenschappen van gesteenten,
breuken en vloeistoffen in de ondergrond. Gedetailleerde driedimensionale beelden vormen
de basis voor het modelleren en kwantificeren van processen in de ondergrond en daarmee
voor het begrijpen en voorspellen van het gedrag van gesteenten, breuken en vloeistoffen.
Dit is essentieel voor een optimalisatie van het huidige en toekomstige gebruik van grondwater, zout en aardgas, de opslag van gas en CO2 en de uitwisseling van koude en warmte.
Ten aanzien van het thema evolutie waddengebied is allereerst behoefte aan een reconstructie
van de morfologische ontwikkeling van het waddengebied gedurende het late Pleistoceen
en het Holoceen en de rol van diepere structuren daarop. Dit als basis voor een beter begrip van de dynamiek van kwelders, platen, geulen en buitendelta’s bij verschillende snelheden van zeespiegelstijging. De rol van de mens als ‘geological force’ - in verhouding
tot natuurlijke processen - moet daarbij expliciet aan de orde komen. Rond het thema
morfodynamiek van de Waddenzee is behoefte aan meer en betere data en begrip van de sedimentbalans voor zowel zand als slib, met inbegrip van de effecten van zandsuppleties en de
rol van biobouwers. Een beschrijving in kwantitatieve termen van de ontwikkeling van de
(onderdelen van) zeegatsystemen op een tijdschaal van jaren tot een eeuw is nodig voor
de ontwikkeling van modellen die ons in staat stellen de effecten van zeespiegelstijging en
veranderende stormregimes op de wadden te voorspellen en de kustverdediging te verbeteren.
6.2 Ecologie
De Waddenzee is een dynamisch, samenhangend, open en zeer waardevol ecosysteem. Het
voedselweb vormt een bindend element in dit systeem. Begrip van de processen aan de
basis van het voedselweb vereist verbeterde monitoring, modellering en aandacht voor
kwalitatieve aspecten, alsook paleoecologische reconstructie. Aan de top van het voedselweb
is te weinig bekend over de invloed van (gedeeltelijk uitgestorven) toppredatoren.Vergelijkend onderzoek met andere wadsystemen is hiervoor nodig. Niet-trofische interacties verlopen via de beïnvloeding van de omgeving. De dynamiek van biobouwers verbindt het
ecologische met het geomorfologische domein, zowel op het droge als op het natte wad.
Het Wad is een open systeem en dat wil zeggen dat de uitwisseling met kust en rivieren de
concentraties van nutriënten en organisch materiaal mede bepaalt. Daarnaast maakt het
gebied deel uit van een internationaal systeem van broed- en overwinteringsgebieden van
trekvogels. Mondiale veranderingen zullen naar verwachting het waddengebied grondig
veranderen. Daardoor ontstaat de paradox van (natuur)behoud in een veranderende wereld.
Essentieel is het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden terwijl de randvoorwaarden
veranderen. Waarden zijn daarbij niet gelijk te stellen aan toestanden; een grondigere reflectie
over dit probleem vereist samenwerking met de sociale en geesteswetenschappen.
3
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6.3 Maatschappij en cultuurhistorie
Rond de Wadden wonen en werken van oudsher grote aantallen mensen. Daarnaast is
in het waddengebied sprake van een intensief en gevarieerd gebruik door bezoekers. Het
politiek-maatschappelijke debat over de zorg voor het waddengebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vraag waar het menselijk gebruik van het gebied strijdig
is met het behoud van de Wadden als natuurgebied.Voor de beantwoording van deze vraag
is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop bewoners van het gebied hun
leven en hun levensonderhoud vormgeven en in de wijze waarop bezoekers het gebied
zien en ervan gebruik maken. Hoe heeft deze bestaans-, levens- en gebruikswijze zich historisch gevormd? En welke effecten heeft ze op het klimaat, de bodem en ondergrond
en de natuurwaarden van het gebied? Op hoofdlijnen zijn dit de vragen die binnen het
thema maatschappij en cultuurhistorie centraal staan. Met andere woorden, het gaat hier,
in een uitwerking van het triple bottom line-model, om vragen met betrekking tot mensen (de p van people), hun bestaanswijze (profit), hun sociale organisatie, hun geschiedenis,
hun verhouding tot hun verleden (een vierde p van past) en hun betekenisgeving en waardering van, omgang met én effecten op hun natuurlijke en cultuurlandschappelijke omgeving (de p van planet). Er worden vier onderzoeksthema’s onderscheiden: de wijze waarop
de mens door de tijd heen vorm gaf aan zijn bestaanswijze en hoe hij/zij gebruik maakte
van de natuurlijke hulpbronnen die het gebied bood; de aard en wisselwerking van de ‘wilde
herinnering’ en de gedisciplineerde geschiedenis in het waddengebied; de historische ontwikkeling van de verbeelding en waardering van het waddengebied; en de sociale en politieke organisatie van een rechtvaardige en duurzame toekomst van het waddengebied.
6.4 Sociale en ruimtelijke economie
Vanuit sociaal en ruimtelijk-economisch perspectief biedt het waddengebied de wetenschappelijke uitdaging om bestaande economische inzichten toe te passen op een gebied
met een zeer bijzondere economische, fysieke en ruimtelijke structuur en juridisch-beleidsmatige context. Allereerst moet inzicht worden verkregen in de trendmatige ontwikkeling
van de regionale economische situatie in termen van productie, sectorstructuur, werkgelegenheid, (beroeps-)bevolkingen en duurzaamheid in heden, verleden en toekomst. Daar voor
moeten regionaal-economische modellen ontwikkeld worden, waarmee kan worden doorgerekend hoe het waddengebied zich kan aanpassen aan mondiale trends in de economie,
aan externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering of aan schokken zoals de kredietcrisis.
Wetenschappelijke kennis kan ook een bijdrage leveren tot het verduurzamen van de economische structuur van het waddengebied, zodanig dat sprake is van voldoende werk en
inkomen, een aangenaam leefklimaat voor de inwoners van het gebied en zorg voor natuur- en landschapswaarden van het gebied, waarvan ook bezoekers genieten. Inzicht in
vestigingkeuzen van bedrijven en individuen en huishoudens zijn daarbij cruciaal, evenals
het ontwikkelen van duurzame vormen van bedrijfsvoering. Een andere belangrijke bijdrage
vanuit de economische discipline ligt in het toepassen en verder ontwikkelen van de analyse
van maatschappelijke kosten en baten (MKBA) als een beleids- en beslissingsondersteunend
instrument voor de beoordeling van het al of niet toelaatbaar zijn van interventies in het
waddengebied.

4

6.5 Planologie
Het waddengebied kent een grote afwisseling tussen gebieden van ecologische en van
economische waarde. Uitgestrekte monofunctionele natuur- en cultuurgebieden worden
afgewisseld door hoog-dynamische kernen voor verblijfsrecreatie, havenactiviteiten en
industrie. Het waddengebied kent daarmee een sterke scheiding van functies en van
functionele gebieden waardoor in het ene gebied ‘behoud’ en in het andere gebied ‘ontwikkeling’ aan de orde is. Toch is er in toenemende mate een vraag naar samenhang en
multifunctionaliteit. In het waddengebied speelt dit vooral op het snijvlak van natuur en
vrije tijd en zorg, en van landbouw en vrije tijd en zorg. Een defensieve, op functieschei-
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ding en behoud of herstel gerichte strategie is dan niet altijd wenselijk. Juist daar waar
combinaties van bescherming van waarden en de ontwikkeling van functies in hetzelfde
gebied mogelijk zijn, kunnen ook kansen ontstaan. Dit past bij een omslag in politiek en
bestuurlijk denken van toelatingsplanning (nee, tenzij...) naar ontwikkelingsplanning (ja,
mits...). Bescherming ‘per se’ en bescherming ‘hoe dan ook’ zal niet langer in alle gevallen vol te houden zijn, en zal vaker afgewogen worden tegen potentiële mogelijkheden
tot gebiedsontwikkeling. Tegen deze achtergrond is kennisontwikkeling nodig ten aanzien van de verweving van functies en multifunctionele gebiedsontwikkeling, met aandacht voor de combinatie van ecologische en economische gebiedskwaliteiten. Hierbij kan
de aandacht uitgaan naar de verbindende rol van de Waddenzee, verdeling van de recreatieve
druk, investeringen in leefkwaliteit en de functie van overgangsgebieden. Dit betekent
dat overheden, private partijen als projectontwikkelaars en de landbouw, en natuurorganisaties samen vorm zullen moeten geven aan regioregie. Verbeterde regioregie is gebaat
bij een analyse van randvoorwaarden, afstemmingsvraagstukken en voorwaarden vanuit een
‘multilevel’, ‘multiactor’ en ‘adaptive governance’ perspectief.
6.6 Klimaat en water
Voor een goed begrip van de klimaatverandering in het waddengebied is kennisontwikkeling noodzakelijk rond een viertal thema’s. Allereerst zijn nadere studies gewenst met
betrekking tot regionale emissies van broeikasgassen. Hoe kunnen de bijbehorende processen
worden verklaard? Voor een volledig begrip moeten dergelijke studies gekoppeld worden
aan die van primaire productie en decompositie in het ecologisch systeem en waarschijnlijk
aan het netto transport door getijdenstromen naar de Noordzee. Dit moet ons in staat stellen beter in te schatten hoe het beheer van rivieren, de kustzone en de Waddenzee deze
emissies (onbedoeld) kan beïnvloeden. Ten tweede is het belangrijk, in samenwerking met
vooral Duitse klimaatonderzoekinstituten, te komen tot goede regio-specifieke scenario’s
voor klimaatverandering en zeespiegelstijging als basis voor ‘impactstudies’ en het ontwerp
van adaptieve maatregelen.Voor de komende decennia is de onzekerheid in mondiale klimaatscenario’s klein genoeg om een vertaling naar de
Waddenregio zinvol te maken. Ontwerp van no-regret
adaptatiemaatregelen is gebaat bij een grondige verkenning
van extremen in scenario’s voor de ontwikkeling van het
klimaat en de zeespiegel. De belangrijkste vragen liggen
op het snijvlak tussen de snelheid van toekomstige zeespiegel stijging, het gevaar van gedeeltelijk verdrinken
van de wadplaten, en de rol van natuurlijke klimaatbuffers
en zandsuppleties in het waarborgen van de veiligheid.
Ten derde is veel meer kennis nodig van de mogelijke invloed (‘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 en robuuste adaptieve maatregelen
moeten worden ontwikkeld.Voor de thema’s ‘impacts’ en
‘adaptieve maatregelen’ kan kennisontwikkeling alleen plaatsvinden in nauwe samenwerking
met de overige kennisdomeinen. Ook in het thema ‘klimaatadaptatie’ is een forse inhaalslag
nodig vanuit sociaal-economische, planologische en bestuurskundige onderzoeksdisciplines.

5
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7 Een integrale kennisagenda
Er bestaat op het niveau van de verschillende disciplines veel kennis over het waddengebied, maar er is ook sprake, zoals hierboven aangegeven, van belangrijke disciplinaire kennishiaten. Ook moet worden vastgesteld dat de bestaande kennis en expertise in belangrijke
mate versnipperd en verkokerd is. Gebrek aan interdisciplinariteit is een hindernis waar het
gaat om ons begrip van het waddengebied als samenhangend en open systeem. In een systeembenadering worden verschillende elementen, kenmerken en processen van een (gekoppeld
natuurlijk en socio-economisch/cultureel) systeem expliciet met elkaar in verbinding gebracht. Daarbij ligt de nadruk op de het in beeld brengen van terugkoppelingen (feedbacks)
tussen verschillende processen en subsystemen, op de dynamiek die door deze terugkoppelingen wordt gestuurd, en op samenhang tussen verschillende schalen in ruimte en tijd.
Om het waddengebied op korte, middellange en lange termijn op systeemniveau te kunnen
begrijpen is naar het oordeel van de Waddenacademie een integrale aanpak nodig.Volgens
de Waddenacademie verdient het waddenonderzoek het predicaat ‘integraal’ als het voldoet
aan de volgende drie criteria:
Het laat een combinatie zien van twee of meer disciplines met nadruk op het overschrijden van de grenzen tussen alpha, bèta en gamma.
Het besteedt aandacht aan de samenhang tussen schalen in ruimte en tijd.
Het is gebaseerd op de co-productie van kennis, waarin het genereren van kennisvragen,
het gebruik van kennis en het genereren van kennis in nauwe interactie tot stand
komt tussen wetenschappers, kenniswerkers en beleidsmakers.
De nadruk op integraliteit in de kennisagenda van de Waddenacademie betekent uiteraard
niet dat er in het Waddenonderzoek in de toekomst geen plaats zal moeten zijn voor disciplinair, verdiepend en door nieuwsgierigheid gedreven wetenschappelijk onderzoek. Ook
dit segment van de kennisontwikkeling wil de Waddenacademie, in samenwerking met de
universiteiten en de onderzoeksscholen, stimuleren en in verband brengen met de bredere bestuurlijk-politieke, maatschappelijke en beleidsmatige kennisbehoefte over het waddengebied.

6

Binnen de kennisagenda worden de volgende onderzoeksthema’s op het grensvlak van disciplines onderscheiden:
de mens als geological force;
sedimentbalansen van zand en slib en de rol van biobouwers;
zeespiegelstijging, veranderende stormregimes, waddenmorfologie en gebruik van
natuurlijke processen als kustverdediging;
paleo-ecologische reconstructies van het voedselweb;
natuurwetenschappelijke en maatschappelijke perspectieven op de paradox van
(natuur)behoud in een veranderde wereld;
de effecten van de menselijke bestaanswijze op klimaat, bodem, water en natuur
in de laatste 2500 jaar, maar ook in het huidige waddengebied;
duurzame ontwikkelingen in het licht van externe ontwikkelingen zoals
klimaatverandering;
economische waardering van de consumptieve en productieve gebruikswaarden
en van de niet-gebruikswaarden van natuur en cultuur in het waddengebied;
ontwikkelingen in werk en inkomen en de zorg voor natuurlijke en cultuurhistorische
waarden;
economische ontwikkeling, de cultuur van ondernemerschap en sociale samenhang;
getijdenstromen, geomorfologie, ecologie en de emissie van broeikasgassen;
het menselijk beheer van rivieren, kustzone en Waddenzee en de emissie van broeikasgassen;
(denkbare extremen in) klimaatontwikkeling en het ontwerp van robuuste adaptieve
maatregelen;
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klimaatverandering enerzijds en geomorfologie, waterhuishouding en ecologie anderzijds;
ontwerp en implementatie van adaptieve klimaatmaatregelen en politiek en maatschappij.
8 Het onderzoek van het waddengebied in internationaal perspectief
De drie landen van het waddengebied hebben nationaal en regionaal beleid ter bescherming
van de grote natuurwaarden in het gebied. Gemeenschappelijke initiatieven zijn ontplooid
ter inventarisatie van natuur en milieu, en van het cultureel en landschappelijk erfgoed. In
de nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed spelen zowel de natuurwaarden als de rijke
historie van menselijk gebruik van het gebied een rol. De harmonisering en coördinatie
van dit beleid is vastgelegd in de trilaterale conventie ter bescherming van de Waddenzee.
Op Europese schaal zijn de drie landen bovendien gebonden aan gemeenschappelijke EU
wetgeving, zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Ondanks de overeenstemming
over algemene principes en het gemeenschappelijk wettelijk
kader bestaan er in de praktijk regionale en nationale verschillen in het beheer van het gebied. Deze leveren interessant
vergelijkingsmateriaal op voor studies van de impact van beleid op natuurwaarden.
Wetenschappers uit de drie Waddenzeelanden zijn al vijftig
jaar geleden gaan samenwerken.Veranderingen in het wereldwijde milieu, menselijke activiteiten, het wettelijke regime
en de sociaal-politieke situatie vragen om nieuwe internationale onderzoeksinitiatieven. Nieuw onderzoek zou de basis
kunnen vormen voor geïntegreerd management van het ecosysteem van het waddengebied in zijn geheel, dat aansluit
op Europese regelgeving en rekening houdt met duurzaam
menselijk medegebruik.
Op trilateraal niveau is al veel bereikt met betrekking tot gezamenlijke monitoring en
assessments. Recent zijn of worden initiatieven genomen om de monitoring van natuur en
milieu te intensiveren en te automatiseren. Een harmonisatie en integratie van deze inspanningen kan voor de gehele Waddenzee een ‘gedeelde wetenschappelijke ruimte’ scheppen
als basis voor excellent onderzoek. Gemeenschappelijke Europese wetgeving en klimaatverandering stellen eveneens nieuwe eisen.
Hoewel het meeste onderzoek baat heeft bij internationalisering, legt de kennisagenda bijzondere nadruk op internationale samenwerking bij volgende onderzoeksonderwerpen:
1 ecologische interacties binnen het Waddenzee-ecosysteem en tussen de Waddenzee,
de Noordzee en de verschillende rivieren;
2 onderzoek naar het wereldwijde belang van de Waddenzee;
3 gevolgen van klimaatverandering voor Waddenzee-ecosysteem en vergelijkbare estuaria
elders;
4 cultuurhistorie en maatschappij binnen het waddengebied;
5 economische trends, ontwikkelingen en planologie;
6 beleid, beheer en methoden en waar mogelijk harmonisatie van de aanpak.

7
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9 Kennis- en onderzoeksprogramma’s
De Waddenacademie doet het voorstel voor een beperkt aantal grote, overkoepelde programma’s, waarbinnen in multidisciplinair verband onderzoek zou moeten worden verricht.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds drie grote generieke kennisprogramma’s (de drie vette horizontale balken in de figuur) die tot doel hebben het verzamelen
en ontsluiten van essentiële gegevens en die moeten uitmonden in fundamentele inzichten
in de werking van het waddensysteem. Het betreft onderzoek dat relevant is voor de beantwoording van vele maatschappelijk vragen maar dat veelal buiten de scope valt van vraaggestuurd onderzoek. Anderzijds stellen we drie grote, meer integrale onderzoeksprogramma’s
(de verticale balken) voor, die betrekking hebben op de meest pregnante maatschappelijk
problemen van de dag van vandaag. In aanvulling daarop zijn twee randvoorwaardelijke
thema’s gedefinieerd die betrekking hebben op internationale samenwerking en daarnaast
op opleiding, vraagarticulatie, co-creatie van kennis en kennisdisseminatie. In alle programma’s staan interdisciplinariteit, internationale samenwerking en vergelijking, een effectieve
interactie tussen kennisvraag en –aanbod en onderzoek op verschillende schalen van tijd
en ruimte centraal (de bollen in de figuur). Op het snijpunt van horizontale en verticale
programma’s worden informatie, data, kennis en expertise uitgewisseld.

1 WADDENKLIMAAT

2 WADDENNATUUR

duurzaam, veilig,

bescherming,

3 WADDENWELZIJN
duurzame economie,

klimaatneutraal

ontwikkeling, adaptatie

leefbare gemeenschap,
vitaal landschap

A fysieke, biologische en
maatschappij dynamiek van
8000 vC tot 1930 nC
INTERDISCIPLINAIR
B verzamelen gegevens van
(a)biotiek en maatschappij

SAMENHANG IN
RUIMTE EN TIJD
C endogeen en exogeen
gedreven ontwikkelingsscenario’s tot 2100

a systematische vergelijking
van Nederlandse wadden
met andere wadsystemen

b co-creatie van kennis,
kennisoverdracht en
research-onderwijs
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SCHALEN

EFFECTIEVE
INTERACTIE
KENNISVRAAG EN
-AANBOD
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Samen beslaan de zes programma’s plus de twee thema’s het totale onderzoeksveld voor de
Wadden en het waddengebied. Ze hebben een langlopend karakter. De volgende kennisprogramma’s worden onderscheiden:
A. Verleden Wadden: de reconstructie van de ontwikkeling van het waddengebied
Doel is het begrijpen van de klimatologische, geologische, ecologische, economische en
sociaal-culturele dynamiek van het waddensysteem tussen het einde van het Pleistoceen
(8200 voor Chr.) en de aanleg van de Afsluitdijk (1932). Het programma maakt noodgedwongen gebruik van proxies voor klimatologische, paleogeografische, paleoecologische
en cultuurlandschappelijke reconstructies.
B. Waddenmonitor: monitoring van de ontwikkeling van het waddengebied
Doel is het begrijpen van de natuurlijke en maatschappelijke dynamiek van het waddensysteem van 1932 (de afsluiting van de Zuiderzee) tot en met 2025 (de einddatum van huidige monitoringsprogramma’s). Binnen het programma ligt de nadruk op het systematisch,
verzamelen en duurzaam veilig stellen van kwantitatieve gegevens voor het gehele waddengebied die relevant zijn binnen de verschillende disciplines.
C. Het voorspellen van de ontwikkeling van het waddengebied tot 2100
Doel is het begrijpen en het voorspellen van de ontwikkeling van het waddensysteem tussen 2010 en 2100. Op basis van multiple trendanalyses en kwantitatieve procesmodellen
zullen denkbare, uiteenlopende scenario’s voor de ontwikkeling van het waddengebied
opgesteld worden en in het licht van voortschrijdend inzicht worden aangepast.
a. De internationale studie van het waddengebied
Doel is een systematische vergelijking van het Nederlandse waddengebied met de Duitse
en Deense delen van het waddensysteem én met intergetijdengebieden elders in de wereld.
Kernwoorden zijn: samenwerking, coördinatie, prioritering, fondswerving en kennisdisseminatie.
b. Kennis co-creatie, kennisoverdracht en het opleiden van en nieuwe generatie Waddenexperts
De Waddenacademie streeft naar een verbetering van de kennisvalorisatie. Doel is een
intensive interactie (co-creatie) tussen wetenschappers, kenniswerkers en beleidsmakers in
alle fases van de cyclus van kennisontwikkeling. Binnen dit thema ziet de Waddenacademie
voor zichzelf een rol weggelegd als een centraal kennisloket, als facilitator van multidisciplinaire expertteams, inrichter van opleidingen en trainingen voor ambtenaren en beheerders, en mede-initiator van een Waddeninformatiesysteem.Tenslotte zal de Waddenacademie
bijdragen aan de kennisoverdracht aan het brede publiek, ambtenaren en beleidsmakers,
studenten en onderzoekers.

9
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Een belangrijke positie wordt ingenomen door de drie integrale onderzoeksprogramma’s,
die sterk vraaggestuurd zijn, belangrijke maatschappelijke issues aanpakken en dus relevant
zijn voor beleidsvorming en –evaluatie zonder te vervallen in onderzoek met een beperkt
tijd- en ruimteperspectief. Hier volgen per programma de hoofdvragen en mogelijke onderdelen.

1.Wadden Klimaat: de Wadden duurzaam veilig en klimaat neutraal
Duurzaam Veilig: Hoe kan de veiligheid van de Waddenregio en haar bevolking op termijn worden gewaarborgd, mede gelet
op de mogelijk nadelige effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging? En dit op een wijze die recht doet aan het
natuurlijke en dynamische karakter van de regio en de eilanden en waarbij grootschalige ingrepen in de kustzone – zoals
zandsuppleties– op een positieve wijze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mariene en terrestrische natuurwaarden.
Klimaat Neutraal: Hoe kan een duurzame energiehuishouding in het waddengebied worden gecreëerd die rekening houdt met
de specifieke waarden van het waddengebied? Men wil de potenties van de waddenhavens benutten voor aanvoer van (bio-)
energiegrondstoffen en energieproductie, waarbij ook restwarmte zinvol wordt gebruikt, evenals de mogelijkheden voor CO2
opslag in gasvelden, de exploiteerbare geothermische energie in de regio en de energiepotenties in getij en zoet-zout overgangen. De grootste concentratie van potenties, zowel vanuit elektriciteit als vanuit warmte optiek, worden gevonden in de
Waddenkustzone. Tegelijkertijd vormen het open, weidse landschap, de werking van de getijden en natuur waarden die gekoesterd en beschermd moeten worden. In dit spanningsveld tussen de wens tot creatie van innovatieve ‘energielandschappen’
en tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden liggen vele kennisvragen.

2. Wadden Natuur: bescherming, ontwikkeling en adaptatie van de natuur
Bescherming: Welke vormen van (mede)gebruik beïnvloeden de ontwikkeling van de natuur en kunnen deze worden bijgesteld
indien ze als schadelijk moeten worden gekwalificeerd? Hoe kan de waarde van de Waddenzee in het ecosysteem van de
wereld worden veiliggesteld?
Ontwikkeling: Hoe kunnen beheer en inrichting van het waddengebied optimaal bijdragen, op een schaal van decennia, aan de
natuurlijkheid van waterstromingen, geomorfologie, bodemkundige processen, kwaliteit van water, lucht en bodem, en flora en
fauna? Welke ontwikkelingen garanderen op lange termijn de hoogste natuurwaarden, wat zijn de essentiële karakteristieken
van die natuurwaarden en welke ontwikkelingen zijn binnen de (veranderende) randvoorwaarden mogelijk?
Adaptatie: Hoe zullen mondiale veranderingen (klimaatverandering, introductie van invasieve soorten, veranderingen in de mondiale economie) de natuur in de Waddenzee beïnvloeden en hoe kan de ontwikkelingsrichting van de natuur worden bijgesteld?

3. Wadden Welzijn: duurzame economie, leefbare gemeenschap en vitaal landschap in het waddengebied
Duurzame economie: Hoe kan op duurzame wijze inhoud worden gegeven aan het streven naar werk, inkomen en leefbaarheid
voor de bewoners van het waddengebied? Hou houdt men rekening met de veerkracht binnen het systeem en met exogeen gedreven veranderingen in de regionale en de mondiale economie? (Hoe) kan duurzaam gebruik worden gemaakt van delfstoffen
en geothermische energie, mede in het licht van klimaatverandering en zeespiegelstijging?
Leefbare gemeenschap en vitaal landschap: Op welke wijze kan voor de bewoners van het waddengebied een leefbare omgeving worden gegarandeerd, gegeven de voorrang voor natuurwaarden in de Wadden en gegeven ingrijpende demografische,
(sociaal-)economische en culturele processen die het waddengebied ver overstijgen? Leefbaarheid wordt daarbij opgevat in
termen van sociale samenhang, een herkenbaar en vitaal cultuurlandschap en levend erfgoed.
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10 De implementatie van de kennisagenda
In de implementatie van de kennisagenda kunnen een aantal fasen worden onderscheiden.
De deels parallel oplopende fasering sluit aan op de werkwijze waarvoor de Waddenacademie
sinds haar oprichting heeft gekozen: het entameren van samenwerking tussen partijen uit
kennis, beleid en maatschappij. Meer dan tweehonderd van de belangrijkste spelers vanuit
universiteiten, kennisinstellingen, overheden en non-gouvernementele organisaties hebben
in de totstandkoming van de kennisagenda een rol gespeeld. De Waddenacademie is voor nemens de kennisagenda met enige regelmaat te actualiseren op basis van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en resultaten en in het licht van mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen.

Fase 1. Communicatie en terugkoppeling
In deze fase, direct na 30 mei 2009:
staat de verspreiding van de kennisagenda centraal
volgt een brede consultatie (mede met behulp van een digitaal platform)
wordt op 1 en 2 juli 2009 een congres georganiseerd om vorm te geven aan de onderzoeksprogrammering van de toekomst
worden kenniskamers bij betrokken departementen ingericht

Fase 2. Uitwerking plannen voor implementatie van de programmaís en projecten
In de tweede fase, vanaf 1 juli 2009, kan zich rond ieder kennisprogramma en elk integraal vraaggestuurd project een multidisciplinair team vormen. De Waddenacademie zal de vorming van de teams faciliteren. Het team is verantwoordelijk voor de
uitwerking van het programma of project in een implementatieplan. Dat omvat een beschrijving van de maatschappelijke
vraag, de wetenschappelijke aanpak, een overzicht van de deelprojecten, een plan voor uitvoering en een begroting.

Fase 3. Mobilisering van financieringskaders
In de derde fase wordt gezocht naar financiering. Voor de uitvoering van programmaís en projecten staan twee financieringsmogelijkheden open: fondsen met een speciale relatie tot het waddengebied (Waddenfonds, NWO-ZKO) en programmafinanciering door ministeries en kennisinstellingen. Bij fondsen kunnen aanvragen worden ingediend; bij de (her)bestemming van
programmamiddelen van ministeries en kennisinstellingen zal sprake zijn van een interactief en iteratief proces, waarbij de
Waddenacademie de rol van kennismakelaar op zich zal nemen.
De integrale kennisagenda van de Waddenacademie wordt voortaan door de Adviescommissie Waddenfonds betrokken in de
afweging en toetsing van de ingediende (kennis)projecten. Tot op heden is financiering van het onderzoek met betrekking tot
Waddenregio hoofdzakelijk afkomstig vanuit publieke middelen, met uitzondering van actieve betrokkenheid van de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM). De Waddenacademie gaat actief op zoek naar mogelijkheden om meer private marktpartijen
te betrekken bij Wadden-kenisinfrastructuur, waaronder de grote energie bedrijven en de financiële sector.

Fase 4. Internationalisering
In de vierde fase (vanaf tweede helft 2010) wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de integrale onderzoeksprogrammering
in trilateraal en in EU verband geaccepteerd en gefinancierd te krijgen. De Waddenacademie heeft hierin een faciliterende rol.
In samenwerking met het internationale Waddensecretariaat in Wilhemshaven wordt een trilaterale agency- kennis forum
georganiseerd met grote publieke financiers van het onderzoek in Duitsland, Denemarken en Nederland. Samen met Duitse en
Deense collegaís worden openingen verkend bij de EU kader programmaís en bij EU Interreg.

Fase 5. Evaluatie en synthese
In de vijfde fase (begin 2014) wordt er een (onafhankelijke) visitatie en voortgangsevaluatie georganiseerd, op basis van door
de Waddenacademie en haar partners opgemaakte synthese met betrekking to behaalde doelen in de integrale kennisagenda.
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