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In 2004 verscheen het rapport Ruimte voor de Wadden van 
de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer). In dit 
rapport werd onder meer vastgesteld dat veel kennis over het 
waddengebied versnipperd aanwezig is of slecht ontsloten 
en daardoor niet direct beschikbaar of toepasbaar voor 
beleid en bestuur. Ook stelde de commissie vast dat er te 
weinig coördinatie en integratie van kennis en onderzoek is 
en dat er onvoldoende afstemming is tussen de vraag naar 
kennis, het aanbod van kennis en de programmering van 
kennisontwikkeling. Tot slot constateerde de Commissie 
Meijer dat er lacunes bestaan op het gebied van monitoring 
op ecologisch terrein en dat er gebrek is aan (gedeelde) kennis 
rond de samenhang tussen de Waddenzee als natuurgebied, 
de sociaaleconomische positie van de bewoners in het 
waddengebied en de belevingswaarde van de Waddenzee. Om al 
deze redenen pleitte de Commissie Meijer voor het instellen van 
een onafhankelijke Waddenacademie. 

Het toenmalige kabinet besloot om het advies van de Commissie 
Meijer over te nemen, wat in 2006 leidde tot de Wet op het 
Waddenfonds, die vier doelstellingen kent: 

1. Vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaar-
den van het waddengebied;

2. Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de 
natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;

3. Duurzame economische ontwikkeling van het waddengebied 
dan wel gericht op een substantiële transitie naar een 
duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de 
direct aangrenzende gebieden (Groningen, Fryslân, en de Kop 
van Noord-Holland);

4. Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten 
aanzien van het waddengebied. 

Als uitvloeisel van het advies van de Commissie Meijer werd in 
2008 de Waddenacademie ingesteld om inhoud te geven aan de 
vierde doelstelling. Tot 1 juli 2014 ressorteerde Waddenacademie 
onder de KNAW. Vanaf die datum is de Waddenacademie 
een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering 
afkomstig is van het Waddenfonds.

Inleiding	
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De Waddenacademie levert en deelt de kennis die nodig is voor 
een economisch en ecologisch verantwoorde ontwikkeling van 
het werelderfgoed Waddenzee.

Op grond van de vierde doelstelling van het Waddenfonds heeft 
de Waddenacademie drie taken: 
 
•	 Agenderen	(vragen	ophalen):	het op de bestuurlijke en 

wetenschappelijke agenda zetten van onderzoeksvragen 
die voor een economisch en ecologisch verantwoorde 
ontwikkeling van het waddengebied relevant zijn;

•	 Programmeren	(vragen	laten	beantwoorden): het stimuleren 
van een goede samenhang tussen regionaal, nationaal en 
internationaal wetenschappelijk en maatschappelijk gericht 
onderzoek

•	 Informeren	(kennis	uitdragen): het op een toegankelijke en 
verantwoorde wijze naar buiten brengen van de resultaten 
van waddenonderzoek. 

Vanaf 2016 heeft de Waddenacademie in overleg met het 
Waddenfonds ook een vierde kerntaak:

•	 Monitoren: het in kaart brengen en duiden van langjarige 
ontwikkelingen in het waddengebied in het ecologisch, 
economisch en sociaal-cultureel domein op basis van 
kennisbehoeften vanuit beheer, beleid en wetenschap. 

Daarnaast wil de Waddenacademie allerlei andere activiteiten 
ondernemen die bijdragen aan het realiseren van haar ambitie, 
met inbegrip van de wetenschappelijke ondersteuning van  
(het bureau van) het Waddenfonds. 
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Naam Functie
Directie
Prof.dr. Jouke van Dijk directeur en portefeuillehouder Sociale en Ruimtelijke Economie
Dr.ir. Katja Philippart portefeuillehouder Ecologie
Dr. Meindert Schroor portefeuillehouder Cultuurhistorie
Dr. Hessel Speelman portefeuillehouder Geowetenschap
Prof.dr.ir. Pier Vellinga portefeuillehouder Klimaat en Water

Naam Functie
Raad van Toezicht
Drs. Ed Nijpels voorzitter
Drs. Greetje van den Bergh vicevoorzitter
Drs. Hermineke van Bockxmeer lid (vanaf 1 maart 2017)
Jaap Bos lid

Prof.dr. Jos Engelen lid (vanaf 1 november 2016)
Prof.dr. Pavel Kabat lid
ir. Gert Nieuwboer lid (vanaf 1 maart 2016) 

De Waddenacademie was in 2017 als volgt samengesteld: 

De portefeuillehouders van de Waddenacademie vergaderden 
in 2016 negenmaal gezamenlijk op diverse plekken in het 
waddengebied. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Waddenacademie was in 
2017 als volgt samengesteld:

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar tweemaal. 
De Waddenacademie en de Raad van Toezicht worden ondersteund 
door Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie.
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De basisfinanciering van de Waddenacademie is afkomstig van 
het Waddenfonds en is structureel en jaarlijks terugkerend. 
Voor het boekjaar 2018 is een begroting bij het Waddenfonds 
ingediend die budgettair gelijk is aan die van 2017.

Voor het gedeelte van het eigen vermogen is een 
bestemmingsfonds Waddenfonds gevormd. De aanwending 
van dit bestemmingsfonds geschiedt overeenkomstig de 
statutaire doelstelling van de Stichting Waddenacademie en 
overeenkomstig de doeleinden waarvoor de subsidie van het 
Waddenfonds is verleend en binnen de grenzen van de vierde 
doelstelling van het Waddenfonds: het ontwikkelen van een 
duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.                                                                                                                                    

De omvang van het bestemmingsfonds bedraagt ten hoogste 
10% van de Waddenfondssubsidie van het betreffende 
boekjaar (toegekende subsidie 2017: H 1.200.000). Een 
overschrijding in enig jaar van het maximale percentage van 
het bestemmingsfonds leidt tot een lagere vaststelling van de 
verleende subsidie. Toevoeging aan het bestemmingsfonds vindt 
plaats nadat het dagelijks bestuur van het Waddenfonds de 
subsidie over het boekjaar heeft vastgesteld. Voor het verloop 
van het bestemmingsfonds Waddenfonds wordt verwezen naar 
hetgeen hierover in de jaarrekening 2017 is opgenomen.

Op grond van de voorwaarden in de subsidiebeschikking legt 
de Waddenacademie in dit jaarverslag verantwoording af voor 
de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende 
middelen over 2017. Het jaarverslag volgt de structuur van het 
werkprogramma 2017, dat in december 2016 door het Dagelijks 
Bestuur van het Waddenfonds is vastgesteld. Het jaarverslag is 
voorzien van een door de accountant goedgekeurd financieel 
jaarverslag.
 



KERNTAKEN
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A Tijdens het 14e International Scientific Wadden Sea 
Symposium, dat in mei 2017 in Denemarken werd gehouden 
ter voorbereiding op de regeringsconferentie in mei 2018 
in Leeuwarden, werd de concept trilaterale kennisagenda 
besproken met ruim honderd stakeholders. Na die bijeenkomst is 
het concept verder aangescherpt en besproken in de vergadering 
van de Wadden Sea Board van november. Jouke van Dijk, 
voorzitter van het ‘supertrio’ dat door de Wadden Sea Board is 
gevraagd om de totstandkoming van de trilaterale kennisagenda 
te coördineren, heeft in 2017 verschillende keren presentaties 
gegeven over de voortgang van de trilaterale kennisagenda, o.a. 
bij de Wadden Sea Board. 

In februari organiseerden Programma naar een Rijke Waddenzee 
(PRW) en Waddenacademie een Waddentour over de relatie 
tussen wetenschap en visserijpraktijk in de Waddenzee. Voor 
de Waddentour waren garnalen-, mossel en Noordzeevissers, 
wetenschappers en visserijvertegenwoordigers uitgenodigd. 
De deelnemers kregen uitleg over innovatieve projecten op het 
wad, genoten van een ecologische verantwoorde lunch met 
heerlijkheden uit de Noordzee en de Waddenzee en namen 
deel aan een workshop over communicatie. Aan het einde van 
de Waddentour nodigde de Waddenacademie vissers uit hen te 
benaderen wanneer zij het gevoel hadden dat wetenschappelijke 
conclusies in onderzoek naar de Waddenzee gekleurd waren. 

In april bracht de Waddenacademie een pilotstudie uit over 
mobiele telefoondata voor meer inzicht in het toerisme in het 
Waddengebied. Uit de pilot blijkt dat, uitgaande van enkele 
aannames en inschattingen, mobiele telefoondata over  
bezoeken uit Nederland en het buitenland een goede en 
uitgebreide basis bieden om snel betrouwbare schattingen te 
maken van het aantal toeristische bezoekers afkomstig uit 
Nederland en het buitenland.

Het ontwikkelen 
van een trilaterale 
kennisagenda

Agenderen: het op de bestuurlijke en 
wetenschappelijke agenda zetten van 
onderzoeksvragen die voor een economisch 
en ecologisch verantwoorde ontwikkeling 
van het waddengebied relevant zijn

Kerntaak 1	

B
Het stimuleren van 
een duurzame 
economische 
ontwikkeling van het 
waddengebied
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In november bracht de Waddenacademie een review rapport 
uit over de economische kansen en mogelijkheden van de 
Waddenzeehavens. Centraal in de review stond de vraag hoe 
de Waddenzeehavens zich tot 2030 gaan ontwikkelen. Voor de 
beantwoording van deze vraag werd gebruik gemaakt van een 
scenarioanalyse, een instrument dat breed wordt toegepast 
in de Nederlandse zeehavens. De review, die inhoudelijk was 
voorbereid door haveneconoom dr. Bart Kuipers van de Erasmus 
Universiteit en in nauwe samenwerking met de Raad van Advies 
Waddenzeehavens tot stand is gekomen, constateert dat de 
Waddenzeehavens ook in het komende decennium een robuust 
anker blijven vormen voor de economie van het Waddengebied. 

In november heeft de Waddenacademie de contouren van een 
meerjarenprogramma 2018 – 2026 besproken met het Dagelijks 
Bestuur van het Waddenfonds. In de contouren nota wordt 
vastgesteld dat de Waddenacademie opereert in een politiek-
bestuurlijke context op drie niveaus: regionaal, nationaal en 
internationaal. Op alle deze drie niveaus zijn de ontwikkelingen 
zodanig dat dat besloten is om in 2017 niet over te gaan tot het 
opstellen van een definitief meerjarenprogramma tot 2026.

Op regionaal niveau is de praktische uitwerking van het 
Investeringskader 2016 – 2026 nog in volle gang; op landelijk 
niveau is de discussie over de Gebiedsagenda Wadden 2050 net 
van start gegaan en op internationaal niveau is de vaststelling 
van de trilaterale kennisagenda in mei 2018 van wezenlijk belang 
voor de prioriteiten die de Waddenacademie in de komende jaren 
wil stellen. In goed overleg met het Dagelijks Bestuur van het 
Waddenfonds is daarom besloten om het meerjarenprogramma 
2018 – 2026 na mei 2018 verder inhoud te geven.

In maart heeft op initiatief van het Waddenfonds overleg 
plaatsgevonden tussen het Regieteam Investeringskader 
van de provincies, het bureau van het Waddenfonds en 
de Waddenacademie over het Investeringskader en de 
kenniscomponent daarbinnen. Het overleg werd begeleid door 
adviesbureau Royal Haskoning/DHV. Aan het einde van het 
overleg werd afgesproken dat het Regieteam met een eerste 
voorzet zou komen voor een uitwerking van de kennisleemtes 
en onderzoeksvragen. In afwachting van deze uitwerking heeft 
de Waddenacademie zelf in mei een overzicht opgesteld van de 
kennisleemtes binnen het Investeringskader en hiervoor ook 
onderzoeksvragen geformuleerd. 

C
Het opstellen van een 
meerjarenprogramma 
2018 – 2026

D
Het inventariseren van 
de kennisleemtes en 
het formuleren van 
onderzoeksvragen voor 
het Investeringskader.
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Programmeren: het stimuleren 
van een goede samenhang tussen 
regionaal, nationaal en internationaal 
waddenonderzoek

In december 2016 vroeg het Waddenfonds de Waddenacademie 
om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen 
over de vraag welke gebieden vanuit een ecologisch gezichtspunt 
het meest geschikt zijn om te sluiten voor garnalenvisserij.
Dit advies werd in maart uitgebracht, op basis van het door dr. 
Eelke Folmer van ecologisch adviesbureau Ecospace Ecological 
Research and Consultancy opgestelde rapport ‘Systematiek 
voor de bescherming van sublitorale natuur in de Waddenzee - 
perspectieven voor het convenant Viswad’.

In het advies worden concrete aanbevelingen gedaan wat 
betreft de gebieden in de Waddenzee die vanuit een ecologisch 
standpunt het meest effectief zijn om voor garnalenvisserij 
te sluiten ten behoeve van het herstel of het bevorderen van 
natuurwaarden in de Waddenzee. Tegelijkertijd wordt er met 
nadruk op gewezen dat de effectiviteit van sluiting sterk wordt
beperkt als niet ook de overige externe bedreigingen worden 
geminimaliseerd.

In februari hebben de Waddenacademie en het Programma 
Rijke Waddenzee het initiatief genomen tot het laten opstellen 
van een paper met een update van de stand van de wetenschap 
aangaande drie processen: toekomstige zeespiegelstijging, 
bodemdaling en sedimentatie en hun interactie. De paper, in 
de vorm van scenario’s met een duiding van de onzekerheden 
en de bronnen van die onzekerheid, wordt opgesteld onder 
inhoudelijke verantwoordelijkheid van drie internationaal 
erkende wetenschappers: prof.dr. Bert Vermeersen (TUD/NIOZ) 
zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker (TNO) bodemdaling 
en prof.dr. Zhen bin Wang (TUD/Deltares) sedimentatie. De 
paper, die via NWO ook door internationale wetenschappers 
nog beoordeeld zal worden, moet in het voorjaar van 2018 
verschijnen.

Kerntaak 2

E
Het (gevraagd 
en ongevraagd) 
uitbrengen van 
wetenschappelijke 
rapporten en 
verkenningen
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In november bracht de Waddenacademie advies uit over 
de potentie van geothermie in het Waddengebied. Het 
rapport, dat inhoudelijk is opgesteld door TNO, informeert 
overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen in de drie Waddenprovincies over de vraag of, 
en zo ja in welke mate, bodemwarmte een bijdrage kan leveren 
aan de energietransitie in de Waddenprovincies van fossiel naar 
duurzaam.
Het rapport biedt een compleet overzicht van alle aspecten van 
warmtevraag en geothermie potentieel, specifiek gericht op de 
mogelijkheden ervan in het gehele Waddengebied. 

In december bracht het Common Wadden Secretariat (CWSS) 
het Wadden Sea Quality Status Report 2017 (QSR) uit. De 
hoofdstukken over Cultuurhistorie en Ecologie zijn geschreven 
door respectievelijk Meindert Schroor en Katja Philippart. 

In 2016 is de Waddenacademie gevraagd om het onderzoek naar 
de effecten van blue energie op de omgeving van de Afsluitdijk te 
begeleiden. De begeleidingscommissie onder voorzitterschap van 
Hessel Speelman heeft in 2017 tweemaal overlegd met Redstack 
en de projectleider van het onderzoek.

De Waddenacademie ondersteunt op ad-hoc basis de initiatieven 
van de Werkgroep Holwerd aan Zee.

Het Waddenfonds heeft in 2017 geen door het Waddenfonds 
te financieren en gefinancierde projecten voor monitoring en 
evaluatie aan de Waddenacademie voorgelegd.

F
Het monitoren van 
de ontwikkeling van 
de economische, 
ecologische en 
sociaal-culturele 
duurzaamheid in het 
waddengebied

G
Het monitoren en 
evalueren van de door 
het Waddenfonds 
te financieren en 
gefinancierde projecten
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Aan het Waddenfonds zijn in 2017 een aantal adviezen 
uitgebracht. Zie onder 2a. Er zijn door het Waddenfonds geen 
adviezen gevraagd met een reactie op korte termijn.

In december 2016 organiseerde de Waddenacademie het trilaterale 
cultuurhistorische symposium ‘Waddenland Outstanding’. In 2017 
is veel tijd gestoken in de redactie van dit symposium, wat in de 
loop van 2018 zal leiden tot een publicatie van de bundel van het 
symposium bij uitgeverij Amsterdam University Press.

In april organiseerde het Interreg-project Netwerk voor grensover-
schrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Ne-
derland in Lingen (Duitsland), waarin ook de Waddenacademie 
participeert, een besloten wetenschappelijke conferentie die zich 
richtte op migratie in de Nederlands-Duitse grensstreek in heden 
en verleden.

In juni werd het door de Waddenacademie geïnitieerde interna-
tionale project “Zilte teelten - SalFar” gehonoreerd als EU- Inter-
regvoorstel. Met het project, dat zich richt op de mogelijkheden 
om in te spelen op de toenemende verzilting, is s een totaalbudget 
gemoeid van 6.2 miljoen Euro. De subsidie vanuit het Interreg 
Noordzeeprogramma is 50 %. De provincie Groningen treedt op als 
penvoerder van het project.

In augustus op de Fish Passage Conference 2017 in Oregon (VS) 
presenteerde Katja Philippart samen met Kees Terwisscha van 
Scheltenga, projectcoördinator Vismigratierivier bij de Waddenver-
eniging hoe een wetenschappelijke onderzoeksfaciliteit toegevoegd 
gaat worden aan de Vismigratierivier en hoe van de Vismigratieri-
vier een toeristische bestemming en beleving gemaakt gaat wor-
den. Ook in Nederland hield Katja meerdere presentaties over de 
testfaciliteit bij de vismigratierivier en was ze nauw betrokken bij 
de inhoudelijke ontwikkeling van de Vismigratierivier ten aanzien 
van de biotische en abiotische aspecten. 

H
Het desgevraagd 
op korte termijn 
adviseren aan het 
Waddenfonds

I
Het stimuleren 
van (bij voorkeur 
multidisciplinair 
en trilateraal) 
waddenonderzoek
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In het najaar van 2017 trad Hessel Speelman op als voorzitter van 
het International Evaluation Committee dat het onderzoek van het 
Koninklijk NIOZ, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, 
beoordeelde. 

In mei organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met 
PRW voor ruim 150 deelnemers haar 18e symposium, met als 
centrale vraag ‘Hoe rijk is de Waddenzee’. De eerste dag stond 
in het teken van presentaties en discussie en vond plaats in de 
voormalige gereformeerde kerk in Nes (gemeente Dongeradeel). 
De tweede dag werd op de Waddenzee zelf doorgebracht. Op 
drie zeilschepen was er volop ruimte om de rijkdom van de 
Waddenzee te ervaren en werden de deelnemers via een quiz 
getest op hun wadden kennis.

In juni vond in het gebouw van Stenden Hogeschool onder grote 
belangstelling het eerste symposium van de in 2016 opgerichte 
Young Wadden Academy plaats. Onderwerp was ’Weg met de 
Dijk’. De tweede dag van het symposium was een rondtour 
per bus door het waddengebied, waarbij enkele plaatsen die 
in het kader van de dijken van belang zijn werden aangedaan. 
Het tijdschrift Noorderbreedte wijdde een special aan het 
openingssymposium van Young Wadden Academy.

In juli was de Waddenacademie aanwezig tijdens de vijftiende 
conferentie van de International Small Islands Studies 
Association (ISISA) op Kangaroo Island in Australië. 
Secretaris Klaas Deen presenteerde daar de plannen voor de 
zestiende conferentie, die de Waddenacademie in juni 2018 
in samenwerking met ISISA organiseert in Leeuwarden en op 
Terschelling.

In augustus vond in Pingjum de werkweek ‘Living Lab 
Marneslenk 2.0’ plaats. Gedurende een week gingen studenten 
en jonge onderzoekers aan de hand van inspirerende lezingen 
van onder andere Pier Vellinga, excursies en gesprekken 
met bewoners en boeren, aan de slag met de toekomst van 
het Marneslenkgebied. De resultaten van de week werden 
aangeboden aan dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip 
Fryslân en secretaris Klaas Deen van de Waddenacademie.

Het organiseren 
van congressen, 
workshops en 
symposia

J
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Eind augustus en begin september vond in Groningen het 57e 
congres van de European Regional Science Association (ERSA) 
plaats met als thema “Social Progress for Resilient Regions”, 
met ruim 800 wetenschappers en beleidsmakers uit geheel 
Europa. Hierbij waren twee sessies in samenwerking met de 
Waddenacademie over ‘Tourism for Resilient Regions’. De 
Waddenacademie trad ook op als een van de sponsors van het 
congres.

In september organiseerde de Waddenacademie een symposium 
op Ameland over de gevolgen van bodemdaling op Oost-
Ameland. Het symposium, met zo’n 80 deelnemers, werd 
georganiseerd in samenwerking met de Begeleidingscommissie 
monitoring bodemdaling Ameland. In december presenteerde 
de Waddenacademie het rapport van de auditcommissie, die 
onder voorzitterschap stond van Hessel Speelman, aan de 
Begeleidingscommissie. In december bracht NRC Handelsblad 
een artikel over de monitoring van de gaswinning op Ameland 
en de door de Waddenacademie georganiseerde audit. 

De Waddenacademie organiseerde in oktober in dark sky gebied 
Lauwersmeer een tweedaags symposium over het belang van 
stilte en duisternis in het waddengebied. Tijdens het symposium, 
met ruim honderd deelnemers waren er lezingen, een 
stiltewandeling, en de primeur van een donker waddenbiertje. 
Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met 
het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the 
Night en Interreg project Night Light. Tijdens het symposium 
werd ook de Waddenacademieprijs 2017 voor het beste wadden 
gerelateerde proefschrift over de afgelopen twee jaar, ten 
bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Franke van der Molen 
voor zijn proefschrift ‘Governing Knowledge’.

Informeren: het op een toegankelijke en 
verantwoorde wijze naar buiten brengen 
van de resultaten van waddenonderzoek

Kerntaak 3
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Vanaf 2011 organiseert de Waddenacademie tijdens Oerol een serie 
lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap. Tijdens Oerol 
2017, dat plaatsvond van 10 tot 18 juni op Terschelling, werden 
de lezingen verzorgd in samenwerking met De Jonge Akademie 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW) en Young Wadden Academy. Sprekers waren onder meer 
wetenschapper en monnik Thomas Quartier, sterrenkundige Frans 
Snik en Denker des Vaderlands Rene ten Bos. Alle lezingen zijn 
terug te zien via de website van de Waddenacademie.

De Waddenacademie steunde ook twee Oerol projecten, ‘Pink a 
Place’van de TU Delft en ‘Zandglas’van AtelierNL. Dit laatste pro-
ject ontving in oktober tijdens de Dutch Design Week de ‘Design 
Research Award’. In het project wordt ‘wild zand’ omgesmolten tot 
objecten van glas.

Vanaf mei 2011 vraagt de Waddenacademie elke maand een 
wetenschapper om een opinieartikel in het Friesch Dagblad 
te plaatsen. In het opinieartikel wordt steeds een actueel 
onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht. Alle 
opinieartikelen in de verslagperiode zijn terug te lezen via de 
website van de Waddenacademie.

 
Tijdens Springtij, in september op Terschelling, organiseerde 
de Waddenacademie een sessie over de relatie tussen economie 
en ecologie in het waddengebied. Moderator van de sessie, 
getiteld: “De Wadden: op zoek naar een nieuw evenwicht”, was 
Hermineke van Bockxmeer, directeur Sport en Cultuur bij de 
gemeente Rotterdam en lid van de Raad van Toezicht van de 
Waddenacademie. 

Gedurende het jaar hielden de portefeuillehouders van de 
Waddenacademie op verschillende plaatsen in het Waddengebied 
lezingen voor een algemeen publiek.

Het organiseren 
van de interactie 
tussen kunst en 
wetenschap

K

Het verzorgen van 
opinieartikelen

L

Het ontsluiten van 
waddenkennis

M

http://www.waddenacademie.nl/nl/taken/informeren/oerol-2016/
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In het voorjaar gaven de portefeuillehouders van de 
Waddenacademie in Den Helder een lezingenreeks over 
het Waddengebied in samenwerking met de plaatselijke 
Volksuniversiteit. Met zo’n 100 deelnemers per lezing was de 
lezingenreeks een succes. 

In mei verscheen de tweede editie van ‘Wadden in Beeld’. 
De publicatie biedt een overzicht van de belangrijkste 
ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer 
en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 
2016. Bovendien worden over vele onderwerpen langjarige 
cijferreeksen gepresenteerd, waardoor trends zichtbaar worden. 
Ten opzichte van de eerste editie, die in 2016 verscheen, is 
deze keer ook informatie opgenomen over maatschappelijk en 
economisch gebruik. De Waddenacademie had via Thea Smit 
zitting in de redactie van ‘Wadden in Beeld’. 

Vanaf 2009 plaatsen de Waddenvereniging en de 
Waddenacademie op hun websites wekelijks een stukje waarin 
recente wetenschappelijke literatuur over het waddengebied op 
een voor het brede publiek begrijpelijke wijze wordt samengevat. 

In oktober werd de Waddenacademie gevraagd om de 
wetenschappelijke adviesraad te vormen van de Bosatlas 
van het Waddengebied, die in de zomer van 2018 moet 
verschijnen. Portefeuillehouder Cultuurhistorie Meindert 
Schroor is gevraagd, ook vanwege zijn ervaring met de Nieuwe 
Encyclopedie van Fryslân, om als inhoudelijk eindredacteur te 
fungeren.

Het organiseren van 
Wadden cafés en 
lezingenreeksen in 
bibliotheken

N

Het vertalen 
van recente 
wetenschappelijke 
literatuur naar een 
breed publiek

O



16 jaarverslag 2017waddenacademie

In mei organiseerde Maritume Campus Netherlands in 
samenwerking met de Waddenacademie in Den Helder de derde 
Podiumdag. De podiumdagen hebben tot doel om de interactie 
tussen hogescholen en samenleving verder te versterken. De 
Podiumdag 2017 stond in het teken van de AcademyAdventures. 
Zo’n 30 HBO studenten maakten ’s morgens op actieve 
wijze kennis met organisaties die op duurzame wijze het 
werelderfgoed De Waddenzee beheren en exploiteren en op, 
in en rond de Waddenzee werken. De studenten filmen hun 
ervaringen met hun mobiele telefoon en maakten hier een 
promotiefilm van die zij deelden op social media.  

De promotiefilms werden ’s middags vertoond op een groot 
scherm in Cinema Zevenskoop en met het publiek gedeeld. In de 
middag waren zo’n 70 mensen aanwezig.

Monitoren: het in kaart brengen en 
duiden van langjarige ontwikkelingen 
in het waddengebied in het ecologisch, 
economisch en sociaal-cultureel domein 
op basis van kennisbehoeften vanuit 
beheer, beleid en wetenschap

In augustus bracht de Waddenacademie advies op ambtelijk 
niveau uit aan de Stuurgroep Waddenprovincies en het 
Waddenfonds over een breed en integraal Plan van Aanpak 
Monitoring. Het Plan van Aanpak is in december daadwerkelijk 
van start gegaan onder leiding van het onderzoekbureau Telos 
van de Universiteit van Tilburg, met als op te leveren concrete 
producten een monitor voor het Investeringskader Wadden, een 
Waddenbarometer – 2.0 en een trilaterale waddenmonitor.

Het organiseren 
van HBO 
podiumdagen

P

Kerntaak 4

Q
Het monitoren van 
de ontwikkeling van 
de economische, 
ecologische en 
sociaal-culturele 
duurzaamheid in het 
waddengebied
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In november bracht de Waddenacademie in samenwerking  
met de Projectgroep ED 2050 advies uit over de contouren van 
het monitoringsplan dat noodzakelijk is bij het grote project 
Eems-Dollard 2050.

In november bracht de Waddenacademie advies uit aan het 
Waddenfonds over de indicatoren die gebruikt zouden moeten 
worden bij het Investeringskader Waddengebied. 

R
Het monitoren en 
evalueren van de  
door het 
Waddenfonds 
te financieren en 
gefinancierde 
projecten
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Op verzoek van de Waddenacademie heeft economisch 
onderzoeksbureau Decisio een pilotstudie uitgevoerd naar de 
mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor 
het inzicht in het aantal bezoekers (en hun herkomst) van het 
Waddengebied in opdracht van de Waddenacademie.

Uit de pilotstudie blijkt dat mobiele telefoondata over bezoeken 
uit Nederland en het buitenland een goede en uitgebreide basis 
bieden om snel betrouwbare schattingen te maken van het 
aantal toeristische bezoekers afkomstig uit Nederland en het 
buitenland. Om tot deze schattingen te komen is wel nodig om 
een aantal aannames en inschattingen te doen.

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is 
onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door 
dr. Bart Kuipers, als haveneconoom verbonden aan de 
Erasmusuniversiteit Rotterdam met bijdragen van drs. Olga van 
der Valk van Wageningen University & Research.

Centraal in de review staat de vraag hoe de Waddenzeehavens 
zich tot 2030 gaan ontwikkelen. Voor de beantwoording van 
deze vraag is gebruik gemaakt van een scenarioanalyse, een 
instrument dat breed wordt toegepast in de Nederlandse 
zeehavens.

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport 
Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied 
opgesteld.

Het rapport informeert overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en kennisinstellingen in de drie Waddenprovincies 
over de vraag of, en zo ja in welke mate, bodemwarmte een 
bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de Wadden 
provincies van fossiel naar duurzaam.
Het rapport biedt een compleet overzicht van alle aspecten van 
warmtevraag en geothermie potentieel, specifiek gericht op de 
mogelijkheden ervan in het gehele Waddengebied.

APRIL

MAART

NOVEMBER

Analyse aantal en 
herkomst bezoekers 
Waddengebied 
2015; Pilotstudie op 
basis van mobiele 
telefoondata

Waddenzeehavens 
in 2030: robuuste 
ankers voor de 
Waddeneconomie

Warmtevraag en 
geothermie potentieel 
in het Waddengebied
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In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, 
provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met 
steun van Europese en nationale fondsen aan diverse projecten 
met als doel de troebelheid in het water te verminderen en het 
herstellen of toevoegen van natuurlijke leefgebieden langs de 
randen van de Eems-Dollard. 

De werkzaamheden het programma Eems-Dollard 2050 
strekken zich over een lange periode uit. In die periode komt 
nieuwe kennis beschikbaar en vinden nieuwe ontwikkelingen 
plaats, wat aanleiding kan geven om de koers gaandeweg bij 
te stellen. Daarom is adaptief werken het uitgangspunt van dit 
programma, waarin monitoring een centrale rol speelt als het 
gaat om het kunnen beoordelen van projecten en de mogelijke 
opschaling ervan. Het programma Eems-Dollard 2050 en de 
Waddenacademie hebben daarom gezamenlijk de contouren  
voor een Monitoringprogramma ontwikkeld.

DECEMBER
Contouren 
Monitoringplan  
Eems-Dollard 2050
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