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In 2008 werd de Waddenacademie ingesteld om inhoud te geven aan de
vierde doelstelling van het Waddenfonds, het ontwikkelen van een duurzame
kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied. Tot 1 juli 2014
ressorteerde Waddenacademie onder de KNAW.Vanaf die datum is de
Waddenacademie een onafhankelijke stichting. Het Waddenfonds draagt zorg
voor de basisfinanciering van de Waddenacademie.
De officiële missie van de Waddenacademie luidt als volgt: ‘De Wadden
academie verbindt kennis over het Waddengebied en maakt deze toegankelijk
en toepasbaar. Kennisgebieden zijn de geowetenschappen en klimaat, ecologie,
cultuurhistorie, economie, natuur en recht. De Waddenacademie draagt zo bij
aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, waar de waarden van
de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn
van bewoners, ondernemers en bezoekers’.
Als netwerkorganisatie verbindt de Waddenacademie partijen in het Wadden
gebied via de drie kerntaken die in het in december 2005 uitgebrachte
Uitvoeringsplan Waddenacademie werden vastgesteld en die bij de instelling
van de Waddenacademie in 2008 zijn vastgelegd:
•
Agenderen (vragen articuleren): het in samenspraak met beleid, beheer
en belanghebbenden 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.
In 2016 heeft de Waddenacademie van het Waddenfonds een vierde kerntaak
erbij gekregen:
•
Monitoren: het in kaart brengen, bewaken van de wetenschappelijke
kwaliteit 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.
Op 3 februari 2021 werd de Agenda voor het Waddengebied 2050 door ruim
vijftig partijen (overheden, maatschappelijke partijen en belangenorganisaties)
ondertekend. In de Agenda wordt de duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open
landschap centraal gesteld, met daarnaast als hoofddoel een veilig, vitaal en
veerkrachtig Waddengebied in 2050. Omdat deze doelen niet vanzelfsprekend
in elkaars verlengde liggen is het van belang dat onafhankelijke en objectieve
kennis op het juiste moment beschikbaar is voor de besluitvorming, aldus
de Agenda. Om deze reden kreeg de Waddenacademie op 26 augustus 2021
van Minister Cora van Nieuwenhuizen van het Ministerie van I&W en
Minister Carola Schouten van het Ministerie van LNV het verzoek om een
voorstel te schrijven hoe ze zich als kennisregisseur van het Waddengebied zou
kunnen ontwikkelen. Hoewel dit voorstel in juli 2022 formeel moet worden
vastgesteld heeft de Waddenacademie in het verslagjaar hier reeds de nodige
energie in gestoken.
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De Waddenacademie is een netwerkorganisatie, met vijf parttime portefeuille
houders op de onderzoeksgebieden geowetenschappen en klimaat, ecologie,
economie, cultuurhistorie en natuur en recht. Elke portefeuillehouder
heeft standaard een 0,2 fte aanstelling bij de Waddenacademie. Daarnaast
hebben de directeur en adjunctdirecteur ten behoeve van hun bestuurlijke
verantwoordelijkheden en het managen van de organisatie respectievelijk 0,2
fte en 0,1 fte uitbreiding van de standaard formatie van één dag. Deze standaard
van één dag per week wordt gebruikt voor verschillende werkzaamheden: het
voorbereiden en deelnemen aan de reguliere vergaderingen, intern en extern
overleg en het bijhouden van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het
vakgebied van de portefeuille die van belang zijn voor het Waddengebied.
Ook het onderhouden van relevante netwerken, het deelnemen aan ter zake
doende symposia, workshops, expertmeetings, klankbordgroepen, en het
geven van adviezen, het schrijven, reviewen en editen van artikelen en notities
is onderdeel van deze dag per week. De aanstelling kan tijdelijk worden
uitgebreid voor het verrichten van specifieke taken.
De Waddenacademie kwam in 2021 twaalf maal in vergadering bijeen.Vanwege
corona vond dit veelal digitaal plaats. De samenstelling in het verslagjaar was als
volgt:
Naam

Functie

Directie
Prof.dr.ir. Katja Philippart

directeur en portefeuillehouder Ecologie

Prof.dr. Piet Hoekstra

adjunct directeur en portefeuillehouder Geowetenschappen en Klimaat

Prof.dr. Kees Bastmeijer

portefeuillehouder Natuur en Recht

Prof.dr. Pieter van Beukering

portefeuillehouder Economie

Dr. Meindert Schroor

portefeuillehouder Cultuurhistorie

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar twee maal digitaal in
vergadering bijeen en was als volgt samengesteld:

Naam

Functie

Raad van Toezicht
Drs. Ed Nijpels

voorzitter

Drs. Hermineke van Bockxmeer

lid

Jaap Bos

lid

Prof.dr. Jos Engelen

lid

Prof.dr. Pavel Kabat

lid

Ir. Gert Nieuwboer

lid

Prof.dr. Cisca Wijmenga

lid
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De Waddenacademie wordt inhoudelijk ondersteund door de
Wetenschappelijke Adviesraad, die tot taak heeft om zowel gevraagd als
ongevraagd advies te geven over de wetenschappelijke koers van het instituut.
De WAR kwam in 2021 tweemaal bijeen (waarvan een maal digitaal) en was
als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)
Prof.dr. Suzanne Hulscher

voorzitter

Prof.dr. Peter Herman

lid

Prof.mr. Marleen van Rijswick

lid

Prof.dr. Karline Soetaert

lid

Dr. Frans Sijtsma

lid

Prof.dr.ir. Theo Spek

lid

De Waddenacademie, Raad van Toezicht en Wetenschappelijke Adviesraad
worden ondersteund door een klein bureau (2,6 fte), met Klaas Deen als
secretaris.
Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde
activiteiten en de financiële verantwoording daarvan aan de Raad van Toezicht.
Aan het Waddenfonds wordt verantwoording afgelegd over de ontvangen
subsidie.Vanaf 2022 wordt inhoudelijke en financiële verantwoording afgelegd
aan de Raad van Toezicht en het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.
Het jaarverslag volgt op hoofdlijnen de structuur van het werkprogramma
2021, dat in december 2020 door het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds
is vastgesteld. Het jaarverslag is voorzien van een door de accountant
goedgekeurd financieel jaarverslag.
De financiering van de Waddenacademie voor het jaar 2022 is formeel
door het Waddenfonds bevestigd. In juni 2022 wordt door het Bestuurlijk
Overleg Waddengebied het besluit genomen om de Waddenacademie
als kennisregisseur voor het Waddengebied te laten functioneren. De
verantwoordelijkheid voor de financiering van de Waddenacademie als
kennisregisseur vanaf 2023 ligt bij het Bestuurlijk Overleg Waddengebied.
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In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die de
Waddenacademie in 2021 heeft uitgevoerd. Vanwege corona is helaas ook
in 2021 een aantal activiteiten uitgesteld, afgeblazen of op een andere wijze
ingevuld.

Versterken van de kennishuishouding
Het bijdragen aan de kennisagenda bij de Agenda voor het Waddengebied 2050
De regie bij het opstellen van de kennisagenda bij de Agenda voor het
Waddengebied 2050 ligt bij het Regieteam Uitvoeringsprogramma. In
dit Regieteam is de Waddenacademie niet vertegenwoordigd. Wel is
in samenspraak met Kees van Es, vanuit het Regieteam trekker van de
kennisagenda, in het verslagjaar enkele malen overlegd over de wijze waarop
de kennisagenda tot stand zou moeten komen en de structuur van de inhoud.
Dit moet resulteren in een kennisagenda bij de Agenda voor het Waddengebied
medio 2022.

›

Het bijdragen aan de implementatie van een Nationale
Onderzoekagenda Wadden
Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is er een programma
vastgesteld dat zich richt op onderzoek naar effecten van klimaatverandering
en naar cumulatieve effecten op de waddennatuur door het meervoudig
menselijk gebruik (en de combinatie van beide) van de Waddenzee.
Om het beoogde onderzoekprogramma, dat interdisciplinair van aard is, meer
gericht vorm te kunnen geven heeft de Waddenacademie in december een
Quick Scan uitgebracht ten aanzien van het begrip ‘cumulatieve effecten’, de
juridische relevantie van dit begrip en bestaande wetenschappelijke kennis over
cumulatieve effecten.

›

Het bijdragen aan de implementatie van de Trilaterale
Onderzoekagenda
Het in 2020 geïnstalleerde trilaterale Program Committee van wetenschappers
en beleidsmakers, dat zich richt op de uitvoering van de in de Trilaterale
Onderzoekagenda opgenomen onderzoeksvragen, is in het verslagjaar
een aantal malen bijeengekomen. Gestreefd wordt naar een uitgewerkt
programmavoorstel inclusief bijbehorend budget medio 2022. Katja Philippart
en Jouke van Dijk hebben namens de Nederlandse Waddenwetenschappers
zitting in het Program Committee.

›

Ontwikkeling systeemkennis Waddengebied
Om het Waddengebied beter te leren begrijpen is integrale kennis
noodzakelijk. Om die reden overleggen de portefeuillehouders veelvuldig
intern en extern met andere Waddenwetenschappers en zijn de door
de Waddenacademie uitgebrachte rapporten een coproductie van alle
portefeuillehouders.
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Ondersteuning opstellen en indienen grote
projectvoorstellen
Safe Operating Space for Tidal Basins – SOS Tidal Basins
In mei maakte NWO bekend dat het bij NWO-TTW ingediende project
voorstel niet voor deelname aan het verdere selectieproces in aanmerking
komt. Op basis van de opmerkingen van de beoordelingscommissie is
gewerkt aan een nieuw en verbeterd voorstel: het project WadSED. Het
nieuwe projectvoorstel “Wadden Sea and Estuaries: system Dynamics and
sediment management under climate change (WadSED) is in november 2021
ingediend bij NWO. Het doel van het WadSED project is om geavanceerde
data analyse technieken, numerieke modellen en systeemkennis te ontwikkelen
voor de sedimentdynamiek in getijbekkens en estuaria ten behoeve van
sedimentmanagement in het kader van aanpassing aan klimaatverandering
en zeespiegelstijging. Het project wordt getrokken door een reeks van
kennisinstellingen (UU, TUD, Deltares, TUe, WUR, RUG,Van Hall Larenstein)
en wordt ondersteund door overheden, waterschappen, adviesbureaus en het
bedrijfsleven. In de loop van 2022 zal duidelijk worden of het voorstel voor
subsidie in aanmerking zal komen.
LTER LIFE
Een vijftal kennisinstellingen (NIOO-KNAW, NIOZ, RIVM, UvA en
WUR) zijn eind 2021 samen met de Basismonitoring Wadden gestart met een
aanvraag voor financiering van grootschalige infrastructuur voor ecologisch
onderzoek. Deze aanvraag sluit goed aan bij de wens van de Basismonitoring
Wadden en de Waddenacademie om de data beter te gebruiken en is gericht
op het bouwen van Digital Twins van de Wadden en ook de Veluwe. Deze
Digital Twins maken het mogelijk om voorspellingen te doen over effecten
van de klimaatverandering en cumulatieve menselijke drukfactoren op het
ecosysteem van de Waddenzee. De ambitie is om op deze onderwerpen tot
wetenschappelijke doorbraken te komen. Deze aanvraag (voor het bouwen en
benutten van de infrastructuur gedurende 10 jaar en een totaalbudget van ruim
10 MEuro) zal in februari 2022 bij NWO worden ingediend.

›

Het inventariseren van kennisvragen bij regionale, nationale
en Europese projecten en stimuleren en begeleiden van
onderzoek en disseminatie van resultaten
Boek Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments
In augustus bood Pier Vellinga, vanuit de Waddenacademie wetenschappelijk
projectleider van het Interreg project SalFar, het eerste exemplaar van het boek
Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments aan gedeputeerde Henk
Staghouwer van de provincie Groningen aan. Het boek bevat meer dan 30
artikelen, geschreven door sprekers op de SalFar conferentie Saline Futures, die
de Waddenacademie samen de EU Interreg North Sea-partners in het SalFarproject in 2019 in Leeuwarden organiseerde.
Report Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural
Capital in the Wadden Sea
In september bood Pieter van Beukering het eerste exemplaar van het report
Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural Capital in
the Wadden Sea aan Caroline van de Pol, burgemeester van Terschelling, aan.
In het rapport wordt ingegaan op de (economische) waarde van de natuur
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van het Waddengebied, wat kan helpen bij het aangaan van de complexe
uitdagingen waar het Waddengebied voor staat. Zo kan het inschatten van
het belang van gezonde ecosystemen een goed middel zijn om beleidsmakers,
burgers en ondernemers bewust te maken van de nu vaak ondergewaardeerde
natuurwaarden. Het rapport is ondersteunend aan het Interreg project Prowad
Link, dat zich richt op het versterken van de rol van bedrijven in het MKB
voor het bevorderen van duurzame toeristische ontwikkelingen.

›

Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van verkenningen
en daarvan verslag doen in wetenschappelijke rapporten
(zgn. Position Papers)
Report Where Mud Matters
In maart presenteerde Piet Hoekstra tijdens het 2e Sediment Solutions webinar
het eerste exemplaar van het report Where Mud Matters aan Bernd Scherer,
voorzitter van de Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research.
Het rapport geeft de eerste slibbalans voor de trilaterale Waddenzee. De
huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke
activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen
en het gebruik van slib voor landaanwinning.Voor de trilaterale Waddenzee
ontbrak een goed inzicht in de slibhuishouding, wat de Waddenacademie en
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) inspireerde om Deltares te
vragen om hiernaar een studie te starten.
In juni startte John Dagevos op verzoek van de Waddenacademie onderzoek
naar mogelijke verdringingseffecten in de toeristische sector op de
Waddeneilanden. Uit pers en publiciteit bestaat de indruk dat de (verblijf)
toerist met de smallere beurs geleidelijk aan wordt verdrongen door recreanten
met een ruimere beurs. Uit het onderzoek, dat in het voorjaar van 2022 wordt
opgeleverd, moet blijken of dit inderdaad het geval is en zo ja, wat daarvan de
oorzaken en gevolgen zijn, zowel op de kortere als langere termijn.

›

Het (gevraagd en ongevraagd) uitvoeren van verkenningen
en daarvan verslag doen in populairwetenschappelijke
publicaties
Rapport Klimaatverandering en ecologie
In februari bracht de Waddenacademie het rapport Klimaatverandering en
ecologie uit. Directe aanleiding was de tien jaar eerder verschenen integrale
kennisagenda van de Waddenacademie. Hoe staat het er nu voor en zijn er
vanuit de wetenschap aangrijpingspunten aan te reiken waar beleidsmakers wat
mee kunnen?
Deze vraag was voor de Waddenacademie en het Omgevingsberaad
Waddengebied aanleiding om wetenschapsjournalist Rob Buiter te vragen
om door middel van interviews met deskundigen de stand van zaken in kaart
te brengen waarbij de jongste scenario’s voor de Waddenzee, de ecologische
consequenties ervan en de handelingsperspectieven worden beschreven. In een
afsluitend hoofdstuk reflecteren Piet Hoekstra en Katja Philippart namens de
Waddenacademie op deze interviews en geven ze een aanzet tot discussie.
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Rapport Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust
In juli verscheen het rapport Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust.
In dit op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied en de Wadden
academie opgestelde rapport heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma (WUR),
een overzicht gemaakt van actuele (grote) programma’s, projecten, plannen en
onderzoek voor klimaatadaptatie en natuurontwikkeling langs de Waddenkust.
Het rapport geeft een kort overzicht van belangrijke programma’s en
projecten rond klimaatadaptie die in het Waddengebied worden uitgevoerd, in
voorbereiding zijn, of recentelijk zijn afgerond.
Klassiekerreeks Journey
In augustus bood Jens Enemark, van 1987 tot 2014 secretaris van de Trilaterale
Waddenzee samenwerking (TSWC) en hoofd van het uitvoerend bureau
CWSS (Common Wadden Sea Secretariat), tijdens de Wadden Sea Day in
Wilhelmshaven in Duitsland het eerste exemplaar aan van zijn memoires,
getiteld Journey, aan Karin Lochte, voorzitter van de Wadden Sea Board. In
het Engelstalige boek blikt Enemark terug en vertelt het verhaal van een
kwart eeuw trilaterale Waddenzee samenwerking. Het boek is de achtste in de
klassiekerreeks van de Waddenacademie.

›

Het gevraagd uitvoeren van verkenningen voor het
Waddenfonds
Plastics
In oktober is de Waddenacademie in overleg met het Waddenfonds gestart met
een verkenning die de opmaat moet vormen tot een Waddenbreed programma
dat zich richt op het voorkomen dan wel verminderen van de hoeveelheid
plastics in de Waddenzee. De verkenning wordt in het voorjaar van 2022
opgeleverd.

›

Het gevraagd uitvoeren van overige verkenningen
Notitie over integrale besluitvorming over duurzame aanleg van kabels en
leidingen in het Waddengebied
In september bracht de Waddenacademie een notitie uit over integrale
besluitvorming over duurzame aanleg van kabels en leidingen in het
Waddengebied. De notitie werd geschreven op verzoek van het
samenwerkingsverband Parlement en Wetenschap, en vloeide voort uit een
vraag van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer om een contraexpertise. De contra-expertise diende de onafhankelijke kennispositie van
Kamerleden te versterken en was ter voorbereiding op het plenaire debat over
het project ‘Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden’, dat later in die
maand in de Tweede Kamer werd gehouden.
Juridisch advies inzake Natura 2000 en gaswinning onder de Waddenzee
(Project gaswinning Ternaard)
In oktober bracht de Waddenacademie juridisch advies uit inzake Natura 2000
en gaswinning onder de Waddenzee (Project gaswinning Ternaard). Dit advies
werd gedaan op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede
Kamer, waarbij de centrale vraag was in hoeverre wetgeving in brede zin de
minister de mogelijkheid geeft een vergunning voor gaswinning onder de
Waddenzee te weigeren. In haar advies concludeert de Waddenacademie dat
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de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming en de daaraan ten grondslag
liggende passende beoordeling onvoldoende overtuigend aantonen dat
redelijke wetenschappelijke twijfel over het ontstaan van nadelige gevolgen
voor de natuurlijke kenmerken en doelen van de Waddenzee ontbreekt. Het
Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning
wordt verleend.
Reflectie op het onderzoek ‘Innovatieve doorkruising Waddengebied’ van Royal
Haskoning DHV
In oktober bracht de Waddenacademie op verzoek van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat een reflectie uit op het onderzoek ‘Innovatieve
doorkruising Waddengebied’ van Royal Haskoning DHV. De Waddenacademie
schakelde hierbij ook drie externe deskundigen in. In haar reflectie adviseert
de Waddenacademie om álle alternatieve routes en innovatieve technieken
meen te nemen (ook de routes die het Waddengebied niet doorkruisen, en
de technieken die nog technische en financiële uitdagingen kennen), en
voor de alternatieve routes met doorkruising de aansluiting bij bestaande (of
eventuele toekomstige) corridors expliciet als weegfactor mee te nemen.Verder
adviseert de Waddenacademie om de ingrepen (technieken), de omgeving
die wordt doorkruist en de effecten van de doorkruising zo veel mogelijk
te kwantificeren en ook mogelijke cumulatieve effecten en toekomstige
ontwikkeling in beschouwing te nemen.

›

Het stimuleren van waddenonderzoek door jonge
wetenschappers
Waddentoogdag en YWA
In februari vond de jaarlijkse Waddentoogdag plaats, die vanwege corona
digitaal werd gehouden.Young Wadden Academy was nauw betrokken bij de
sessies die werden georganiseerd over de toekomst van het Waddengebied en
de rol die jonge mensen hierin zouden kunnen en moeten vervullen.
Het aflopen van de benoemingen van de eerste lichting leden van YWA per
1 juli werd door de Waddenacademie als een natuurlijk moment beschouwd
om met een andere aanpak jonge mensen voor het onderzoek in het
Waddengebied te interesseren. De eerste concrete resultaten van deze nieuwe
aanpak worden in 2022 verwacht.
Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift
In december werden voor de eerste keer twee winnaars van de
Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift bekend
gemaakt. De Waddenacademieprijs 2021 werd door de jury, bestaande uit de
leden van de WAR, ex aequo toegekend aan dr. Richard Rijnks voor zijn
proefschrift Subjective Well-Being in a Spatial Context en aan dr. Pim Willemsen
voor zijn proefschrift Biogeomorphology of salt marshes, understanding the decadal
salt marsh dynamics for flood defense. De twee winnaars ontvangen de prijs op
het eerstvolgende symposium van de Waddenacademie. Met het instellen van
de Waddenacademieprijs wil de Waddenacademie het Waddenonderzoek door
jonge onderzoekers stimuleren.
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Koppelen van ʻvraag en aanbodʼ van wetenschappelijke
kennis
›

Lidmaatschap van het Omgevingsberaad Waddenzee
Katja Philippart is namens de wetenschap lid van het Omgevingsberaad
Waddengebied, het platform waar gestructureerde discussies over he
Waddengebied worden geïnitieerd en informatie over het Waddengebied wordt
uitgewisseld. Het OBW kwam in het verslagjaar 11 maal bijeen.

›

Het organiseren van symposia en workshops
NCK-Waddenacademie theme day
In mei organiseerden het Netherlands Centre for Coastal Research (NCK),
Rijkswaterstaat en de Waddenacademie een webinar over de interactie tussen
biotische en abiotische factoren in de Waddenzee. Doel van het webinar,
waaraan ruim 50 deskundigen deelnamen, was om de kennis hierover te
verdiepen.
ISISA congres
In juni vond digitaal het 17e ISISA (International Small Islands Studies
Association) congres plaats, getiteld Sharing Lessons, sharing Stories. Het congres
werd georganiseerd door het Memorial University of Newfoundland’s Harris
Centre in Canada. Er waren tijdens het congres twee presentaties over de
Wadden.
John Dagevos (Tilburg University) en Jouke van Dijk (Universiteit Groningen)
presenteerden de Waddenbalans, een samen met de Waddenacademie en
Basismonitoring Wadden ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor
duurzaamheid in atlasformaat. In de presentatie werden met name de
Nederlandse Waddeneilanden uitgelicht.
Stijn Schep (Wolfs Company) presenteerde de eerste resultaten van een
onderzoek naar de waarde van natuur voor toerisme op Terschelling.
OBW-Waddenacademie themabijeenkomst kust
In juni organiseerden het Omgevingsberaad Waddengebied en de
Waddenacademie een besloten digitale themabijeenkomst Kust. Marjolijn
Haasnoot (Deltares), Jantsje van Loon-Steensma (WUR) en Piet Hoekstra
(Waddenacademie) hielden inleidingen over mogelijke denkrichtingen ten
aanzien van kustverdediging bij versnelde zeespiegelstijging.
Expert workshop plastics
In juni 2021 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met het
Waddenfonds een expert workshop over plastics. De aandacht van de
expertmeeting richtte zich op plasticvervuiling in het Nederlandse deel van
het Waddengebied (de Waddenzee en Noordzeekustzone, inclusief de randen
zoals stranden en duinen van de eilanden en de kwelders) in algemene zin en
met bijzondere aandacht voor de ervaringen met de MSC Zoe. Daarbij werden
lessen uit andere gebieden (Duitse en Deense Waddengebied, maar ook andere
gebieden binnen en buiten Nederland) betrokken.
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26e symposium Waddenacademie Op Terp Hoogte
In september organiseerde de Waddenacademie in Ezinge haar 26e symposium
genaamd Op Terp Hoogte. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking
met Rademacher/De Vries Architecten, Berte Daan landschap en Museum
Wierdenland.
Op 10 september vond het inhoudelijke gesprek met elkaar plaats, waarbij
vanuit een drietal invalshoeken de vraag aan de orde werd gesteld hoe de
dynamiek tussen waterbeheer en landbouw naar een nieuw evenwicht kan
krijgen ten behoeve van een hoogwaardig, veilig, aantrekkelijk en economisch
interessant landschap aan de Waddenkust:
•
Hoe maken we van het landschap weer een collectieve opgave?
•
Hoe verhouden waterbeheer en landbouw zich tot elkaar in de toekomst?
•
Hoe ontwikkelen we de regio naar een ruimtelijk aantrekkelijk landschap?
Op 11 september verkenden deelnemers het landschap aan de Waddenkust met
de elektrische fiets, onder begeleiding van twee deskundigen die het landschap
als hun broekzak kennen.
27e symposium Waddenacademie Waddenlaboratorium
In oktober organiseerde de Waddenacademie op Terschelling in samen
werking met Oerol en het Waddenfonds haar 27e symposium, getiteld
Waddenlaboratorium. In het symposium werden drie projecten uitgelicht (Deep
Meanings of Voyaging van Esther Kokmeijer, Narratives of the Forest van
Elmo Vermijs en Waddenorgel van Stef Veldhuis), met als onderliggende vraag
of, en zo ja op welke wijze, de samenwerking tussen kunst en wetenschap
een bijdrage kan leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen zoals
klimaatverandering en zeespiegelstijging.
Het symposium was tevens de officiële start van het door het Waddenfonds
mede gefinancierde project Waddenlaboratorium, waarin samen werken aan
duurzame toepassingen voor het Waddengebied centraal staat.

:

27e symposium Waddenacademie

Over kunst,
wetenschap
en natuur
21 oktober 2021
Betonningsloods Terschelling

Foto: Esther Kokmeijer

www.waddenacademie.nl

International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS)
Van 30 november t/m 2 december 2021 presenteerden en discussieerden ruim
180 wetenschappers uit Denemarken, Duitsland en Nederland tijdens het 15e
International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS) over de nieuwste
wetenschappelijke bevindingen rondom het UNESCO Werelderfgoed
Waddenzee. De conferentie was oorspronkelijk gepland als een fysieke
bijeenkomst in Büsum, Duitsland, maar vond nu online plaats.
Klimaatverandering en zeespiegelstijging waren de belangrijkste thema´s. Katja
Philippart hield hierover een plenaire inleiding.

›

Het adviseren aan het Waddenfonds in het Waddengebied
Er vond in het verslagjaar weer regulier overleg plaats tussen de
programmaregisseurs van het Waddenfonds en de Waddenacademie over
majeure projectaanvragen die bij het Waddenfonds worden ingediend. De
Waddenacademie heeft in 2021 aan het Waddenfonds advies gegeven over de
volgende majeure projectaanvragen met een kenniscomponent:
•
Blauwe Polder;
•
Polder Wassenaar;
•
Regain;
Daarnaast heeft de Waddenacademie ook advies gegeven over de projecten
Waddengastronomie en Waterstofhub. Tot slot zit de Waddenacademie de
begeleidingscommissie Waddenmozaïek voor.
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Het adviseren van andere partijen in het Waddengebied
Sinds januari 2020 maken Katja Phillippart en Piet Hoekstra onderdeel uit van
het team dat op verzoek van de Provincie Fryslân het onderzoek begeleidt
met betrekking tot de bereikbaarheidsproblematiek van Ameland. In december
2021 is op verzoek van RWS Meindert Schroor toegevoegd aan de commissie
die het opstellen van de inpassingsvisie gaat begeleiden.
In januari 2019 verloor de MSC Zoe tijdens een storm containers met lading
boven de Waddeneilanden. In juni 2019 bracht de Waddenacademie een
onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen
van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners uit. Op basis
van dit advies van de Waddenacademie heeft Rijkswaterstaat diverse partijen
ingeschakeld om onderzoek te doen naar de ecologische gevolgen van dit
incident (ecologisch spoor) en eventuele schade in de zin van artikel 17.2 van
de Wet Milieubeheer (juridisch spoor).
De Waddenacademie kreeg de opdracht om de wetenschappelijke kwaliteit van
beide sporen te toetsen en heeft daartoe een begeleidingscommissie ingesteld.
Het ecologisch spoor is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).
In mei is het rapport met de resultaten van het ecologisch spoor openbaar
gemaakt samen met een voortgangsbrief van Minister Van Nieuwenhuizen
(IenW).
In september zijn de Waddenacademie en het Programma naar een Rijke
Waddenzee gestart met een quickscan ten aanzien van de kansrijke dubbele
dijken locaties met betrekking tot zoute aquacultuur. Deze quick scan, die
in het voorjaar van 2022 zal worden opgeleverd, is primair bedoeld om de
aquacultuur in deze gebieden te faciliteren.
De Waddenacademie is in het verslagjaar ook betrokken bij het
Programmateam Uitvoering Boschplaatvisie. Het programmateam bestaat
uit vertegenwoordigers van de Provincie Fryslan, de gemeente Terschelling,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Waddenacademie in de persoon van Piet
Hoekstra (vooral in relatie tot articulatie van onderzoeksvragen en begeleiding
van uitvoering onderzoek).
In de persoon van Katja Philippart heeft de Waddenacademie in het verslagjaar
de coördinatie voorgezeten van het wetenschappelijk onderzoek in het kader
van de Vismigratierivier.
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Beter toegankelijk maken van publieke data en informatie
›

Coördineren, integreren en rapporteren van
monitoringprogramma’s
Pieter van Beukering, Lucien Hansen en Katja Philippart hebben veel
tijd en energie gestoken in het samen met het kernteam Basismonitoring
ontwikkelen van een eenduidige set van ecologische en sociaaleconomische
indicatoren voor het Waddengebied. Deze sets worden inmiddels gebruikt bij
de monitoring en evaluatie van gehonoreerde aanvragen door zowel het IKW
als het Waddenfonds.
Op verzoek van het Waddenfonds en IKW is door de Waddenacademie in
de persoon van Katja Philippart in 2021 verder gewerkt aan de identificatie
van ontbrekende schakels monitoring vis. Deze monitoring beoogt met name
die monitoring te adresseren die nodig is voor de evaluatie van de bijdragen
van investeringen aan de WF/IKW doelen maar niet is ondergebracht in de
Basismonitoring Wadden.

›

Publieksvoorlichting en actieve verspreiding van kennis over
het Waddengebied
Opinieartikelen in het Friesch Dagblad
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.
Samenwerking met het tijdschrift Noorderbreedte
In januari is de Waddenacademie de samenwerking gestart met het tijdschrift
Noorderbreedte. In het tijdschrift en op beider websites wordt door
Waddencorrespondent Tjesse Riemersma een aantal actuele thema’s in het
Waddengebied belicht, waaronder toerisme, kleinschalige visserij en het
landschap rond de kust.
WadWeten in de Leeuwarder Courant
In januari zijn de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant verder gegaan
met WadWeten, een reeks die in 2009 samen met de Waddenvereniging werd
gestart en waarin recente wetenschappelijke literatuur over het waddengebied
op een voor het brede publiek begrijpelijke wijze wordt samengevat.
WadWeten verschijnt eens per maand op de websites van de Waddenacademie
en de LC.
Internationale Waddenbibliotheek in samenwerking met Tresoar
In maart zetten Tresoar en de Waddenacademie een volgende stap in de
ontwikkeling van een internationale Waddenbibliotheek, door het Portaal
Waddenonderzoek en het onderdeel Digitalisering online raadpleegbaar te
maken.
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Het Portaal Waddenonderzoek verzamelt wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot het Waddengebied en presenteert dit op overzichtelijke wijze.
Zo is het mogelijk voor onderzoekers, studenten en beleidsmakers om inzicht
te krijgen in het onderzoek dat is gepubliceerd over specifieke onderwerpen,
wie daar onderzoek naar doet en waar dat onderzoek in grote lijnen over gaat.
De digitalisering van waddenliteratuur heeft in het verslagjaar ook een
stevige impuls gekregen, waardoor nu ook de eerste Wadden publicaties
digitaal beschikbaar zijn. Waddenacademie en Tresoar hebben de ambitie om
in de komende jaren meer titels toe te voegen. De waddenliteratuur wordt
gepresenteerd via de digitale bibliotheek van Tresoar en is ook vindbaar via
WorldCat, de online bibliotheekomgeving waar meer dan 16.000 bibliotheken
en kennisinstellingen op zijn aangesloten.
Verkiezing ultieme Waddenwoord
In juni organiseerden het Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie
de verkiezing van het ultieme Waddenwoord, dat wil zeggen een bestaand
woord dat het Waddengebied in al zijn verscheidenheid het beste kenmerkt.
Tijdens het symposium Op Terp Hoogte van de Waddenacademie, dat op 10
en 11 september in Ezinge plaatsvond, mocht juryvoorzitter Arno Brok Sytske
Jellema feliciteren. Het door haar ingestuurde woord Zilt werd door de 1300
stemmers gekozen als het ultieme Waddenwoord.
Oerolcolleges
In juni ging Oerol vanwege corona opnieuw niet door. Dus ook
geen Oerolcolleges en expeditieprojecten in samenwerking met de
Waddenacademie. Dit werd enigszins, maar zeker niet volledig, gecompenseerd
door het symposium Waddenlaboratorium in oktober op Terschelling.
Kookboek Lekker Wads
In juli werd in Museum Kaap Skil op Texel het (kook)boek Lekker Wads
gepresenteerd. Lodewijk Dros en Annette van Ruitenburg schreven
smakelijke verhalen en gerechten van Texel tot Fanø en doken daarvoor
in de oorspronkelijke culinaire cultuur. De Waddenacademie verzorgde de
wetenschappelijke begeleidingscommissie.
Wadden in Beeld
In oktober verscheen voor de zesde maal het jaarboekje Wadden in Beeld,
dat deze maal in he teken stond van de gevolgen van corona voor het
Waddengebied.
Zo waren er landelijk bijvoorbeeld minder schepen beschikbaar voor
de monitoring, maar lukte het voor de Waddenzee toch om vrijwel alle
monitoring – soms met wat vertraging – doorgang te laten vinden. Wel waren
de Wadwachters op onder andere de Richel en Engelsmanplaat in 2020
afwezig door coronamaatregelen.
De gevolgen van het coronavirus waren voor de jachthavens en de chartervaart
het duidelijkst zichtbaar. Op Vlieland mocht bijvoorbeeld niet dubbel worden
afgemeerd, waardoor veel meer buiten de havens geankerd werd. In de
chartervaart werd 95% van de vaarten geannuleerd omdat deze onder de veel
strengere horecaregels valt.
De Waddenacademie heeft via Klaas Deen en Thea Smit zitting in de redactie
van Wadden in Beeld.
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Bijlage 1: In 2021 uitgebrachte rapporten en adviezen
Klimaatverandering en ecologie
Auteur: Waddenacademie

Position Paper

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De
gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter.
De zorgen nemen toe, ook voor het kwetsbare Waddengebied. In 2009
presenteerde de Waddenacademie de agenda ‘Kennis voor een duurzame
toekomst van de Wadden.’ Hierin werd stilgestaan bij de gevolgen van de
klimaatverandering voor de ecologie van het Waddengebied. Tien jaar na het
verschijnen van de agenda rijst de vraag hoe het er nu voor staat. Zijn er vanuit
de wetenschap aangrijpingspunten aan te reiken waar beleidsmakers wat mee
kunnen?
Deze vraag was voor de Waddenacademie en het Omgevingsberaad
Waddengebied aanleiding om wetenschapsjournalist Rob Buiter te vragen
om door middel van interviews met deskundigen de stand van zaken in kaart
te brengen waarbij de jongste scenario’s voor de Waddenzee, de ecologische
consequenties ervan en de handelingsperspectieven worden beschreven. In een
afsluitend hoofdstuk reflecteren Piet Hoekstra en Katja Philippart namens de
Waddenacademie op deze interviews en geven ze een aanzet tot discussie.
De publicatie is primair gericht op de partijen die zitting hebben in het
Omgevingsberaad Waddengebied, maar zal naar verwachting ook bestuurders
en andere geïnteresseerden die geen zitting hebben in het Omgevingsberaad
boeien.
Eén vraag komt steeds weer bovendrijven: hoe houdbaar is het Europees
beleid voor natuurbehoud en natuurherstel voor de Waddenzee? Het rapport
geeft daar geen antwoord op, maar wil wel de start zijn van een zoektocht. De
hoop is dat het rapport inspireert en inzichten geeft hoe het Werelderfgoed
gezamenlijk te beschermen en toekomst te geven.
Het rapport is ook in het Engels uitgebracht, ten behoeve van het in december
digitaal gehouden 15e trilaterale wetenschappelijk symposium.
Where Mud matters
Auteurs: Albert Oost, Ana Colina Alonso, Peter Esselink, Zheng Bing Wang,
Thijs van Kessel and Bas van Maren

Towards a Mud Balance for the Trilateral Wadden Sea
Area: Mud supply, transport and deposition
Report

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door
menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van
vaarwegen en het gebruik van slib voor landaanwinning. Onder slib wordt
in dit verband verstaan sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63
micrometer.Voor de trilaterale Waddenzee (het totale Waddenzee gebied
gedeeld door Nederland, Duitsland en Denemarken) ontbreekt een goed
inzicht in de slibhuishouding. Dat inspireerde de Waddenacademie en
Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) om Deltares te vragen om
hiernaar een studie te starten. Waar komt het slib vandaan, wat gebeurt
er met het slib in de Waddenzee en wat zijn mogelijke gevolgen van het
menselijk ingrijpen. Het rapport Where Mud matters geeft de eerste slibbalans
voor de trilaterale Waddenzee. Het rapport werd tijdens het 2e Sediment
Solutions webinar aangeboden aan Bernd Scherer, voorzitter van de Trilateral
Programming Committee on Wadden Sea Research.
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Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust
Auteur: Jantsje van Loon-Steensma

Report

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de
Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent
klimaatadaptie en nature-based flood protection aan Wageningen University
& Research (WUR), een overzicht gemaakt van actuele (grote) programma’s,
projecten, plannen en onderzoek voor klimaatadaptatie en natuurontwikkeling
langs de Waddenkust.
Het overzicht is gebaseerd op actuele en relevante beleidsdocumenten,
diverse overzichtswebsites van overheidsinstellingen, uitvoeringsinstanties,
NGOs en andere partijen, maar vooral op gesprekken met deskundigen
en vertegenwoordigers van de diverse lokale overheden, beheerders en
belangenorganisaties.
Het rapport geeft een kort overzicht van belangrijke programma’s en
projecten rond klimaatadaptie die in het Waddengebied worden uitgevoerd,
in voorbereiding zijn, of recentelijk zijn afgerond. De projecten worden in de
bijlage beschreven en op een kaart gepresenteerd.
Deze adaptatie projecten kunnen zich richten op verschillende effecten van
klimaatverandering: zeespiegelstijging, temperatuurtoename, droogte, extreme
neerslag of verzilting. Soms is klimaatadaptatie een nevendoelstelling. In de
rapportage ligt de nadruk op waterveiligheidsprojecten.
Daarnaast worden een aantal recent ontwikkelde ideeën en visionaire
concepten voor adaptatie aan lange-termijn (en extreme) klimaatverandering
beschreven.
Het overzicht is bedoeld om betrokken bestuurders en belanghebbenden
te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lange-termijn visie voor een
klimaatbestendig en leefbaar Waddengebied
Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments
Editors: Katarzyna Negacz, Pier Vellinga, Edward Barrett-Lennard,
Redouane Choukr-Allah en Theo Elzenga
Het boek Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments bevat meer
dan 30 artikelen geschreven door sprekers op de SalFar conferentie: Saline
Futures in Leeuwarden in 2019, dat door de Waddenacademie samen de EU
Intereg North Sea-partners in het SalFar-project werd georganiseerd.
Het boek bestaat uit drie delen. De eerste gaat over de internationale stand
van zaken en strategieën. Het tweede deel gaat over zoute landbouw in
deltagebieden en het derde deel gaat over de fysiologische aspecten van
zouttolerantie.
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Journey – The Trilateral Wadden Sea Cooperation 1987-2014 a
personal account
Auteur: Jens Enemark

Journey The Trilateral Wadden Sea Cooperation 1987 - 2014
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The Trilateral
Wadden Sea Cooperation
1987 - 2014

Jens Enemark was van 1987 tot 2014 secretaris van de Trilaterale Waddenzee
samenwerking (TSWC) en hoofd van het uitvoerend bureau CWSS
(Common Wadden Sea Secretariat) in Wilhelmshaven in Duitsland. In het
Engelstalige boek blikt Enemark terug en vertelt het verhaal van een kwart
eeuw trilaterale Waddenzee samenwerking. De ervaringen en inzichten zoals
vastgelegd door Jens Enemark kunnen ons helpen bij het voorbereiden en
overwinnen van verwachte en onverwachte hindernissen bij de toekomstige
uitdagingen in het Waddengebied.

A Personal Account

Jens Enemark

Jens Enemark

Notitie over integrale besluitvorming over duurzame aanleg van
kabels en leidingen in het Waddengebied
Auteur: Waddenacademie
De notitie is geschreven op verzoek van het samenwerkingsverband Parlement
en Wetenschap, en vloeide voort uit een vraag van de vaste commissie voor
EZK van de Tweede Kamer om een contra-expertise. De contra-expertise
diende de onafhankelijke kennispositie van Kamerleden te versterken en
was ter voorbereiding op het plenaire debat over het project ‘Net op zee Ten
noorden van de Waddeneilanden’, dat later in die maand in de Tweede Kamer
werd gehouden.

Addressing the Knowledge Gap for Inclusive Management of Natural
Capital in the Wadden Sea
Auteurs: Stijn Schep, Gerben IJntema, Pieter van Beukering
Een beter inzicht in de totale waarde van de natuur van het Waddengebied
kan ons helpen om tal van complexe uitdagingen aan te gaan waar het
Waddengebied voor staat. Zo kan het inschatten van het belang van gezonde
ecosystemen een goed middel zijn om beleidsmakers, burgers en ondernemers
bewust te maken van de nu vaak ondergewaardeerde natuurwaarden.

Report

Een inschatting van de waarde van natuur komt ook van pas bij
investeringsbeslissingen waarbij de gemonetariseerde effecten voor natuur
expliciet meegenomen kunnen worden in economische afwegingen.
Bovendien kan het kennen van de betalingsbereidheid voor natuurbehoud
door burgers en toeristen een goed inzicht geven in de haalbaarheid van het
opzetten van een systeem van duurzame financiering van natuurbeheer.
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige kennisbasis over
ecosysteemdiensten in de Waddenzee, als een eerste stap in een poging om het
natuurlijk kapitaal van het Waddengebied te waarderen.
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Reflectie op het onderzoek ‘Innovatieve doorkruising Waddengebied’
van Royal Haskoning DHV
Auteur: Waddenacademie
De reflectie, geschreven op verzoek van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, richt zich op het onderzoek ‘Innovatieve doorkruising
Waddengebied’ van Royal Haskoning DHV. De Waddenacademie schakelde
hierbij ook drie externe deskundigen in. In haar reflectie adviseert de
Waddenacademie om álle alternatieve routes en innovatieve technieken
meen te nemen (ook de routes die het Waddengebied niet doorkruisen, en
de technieken die nog technische en financiële uitdagingen kennen), en
voor de alternatieve routes met doorkruising de aansluiting bij bestaande (of
eventuele toekomstige) corridors expliciet als weegfactor mee te nemen.Verder
adviseert de Waddenacademie om de ingrepen (technieken), de omgeving
die wordt doorkruist en de effecten van de doorkruising zo veel mogelijk
te kwantificeren en ook mogelijke cumulatieve effecten en toekomstige
ontwikkeling in beschouwing te nemen.
Juridisch advies inzake Natura 2000 en gaswinning onder de
Waddenzee (Project gaswinning Ternaard)
Auteur: Waddenacademie
Het advies is gedaan op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de
Tweede Kamer, waarbij de centrale vraag was in hoeverre wetgeving in brede
zin de minister de mogelijkheid geeft een vergunning voor gaswinning onder
de Waddenzee te weigeren. In haar advies concludeert de Waddenacademie
dat de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming en de daaraan ten
grondslag liggende passende beoordeling onvoldoende overtuigend aantonen
dat redelijke wetenschappelijke twijfel over het ontstaan van nadelige gevolgen
voor de natuurlijke kenmerken en doelen van de Waddenzee ontbreekt. Het
Natura-2000 regime laat in een dergelijk geval niet toe dat de vergunning
wordt verleend.
Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied
Auteur: Waddenacademie

Rapport

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is er ook een
programma gericht op onderzoek naar effecten van klimaatverandering en
naar cumulatieve effecten op de waddennatuur door het meervoudig menselijk
gebruik (en de combinatie van beide) van de Waddenzee. Om het beoogde
onderzoeksprogamma, dat interdisciplinair van aard is, meer gericht vorm
te kunnen geven is een Quick Scan opgesteld ten aanzien van het begrip
‘cumulatieve effecten’, de juridische relevantie van dit begrip en bestaande
wetenschappelijke kennis over cumulatieve effecten.
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Bijlage 2: In 2021 verschenen opinieartikelen in het
Friesch Dagblad
Sinds mei 2011 plaatst de Waddenacademie op uitnodiging van het Friesch
Dagblad één keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel
wordt steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap
belicht.
Aanpassen aan klimaatverandering of verzuipen?
Auteurs: Jeroen van Herk en Titian Oterdoom, werkzaam voor Programma naar een
Rijke Waddenzee
Opinieartikel naar aanleiding van de internationale klimaatadaptatieweek,
die van 19 t/m 25 januari in Groningen plaatsvond. In het artikel betogen
van Herk en Oterdoom dat het warmer wordt, dat zoet water in de zomer
schaarser wordt en dat verzilting steeds meer invloed op landbouw en natuur
zal krijgen. We zullen ons dus moeten aanpassen, iets wat langs de Waddenkust
ook al heel lang gebeurt.
Warme Wadden, verhitte discussies
Auteurs: Katja Philippart en Piet Hoekstra , respectievelijk directeur en adjunct-directeur
van de Waddenacademie
De snelheid waarmee de klimaatverandering zich voltrekt brengt grote
uitdagingen met zich mee, waaronder hoe om te gaan met de ecologische
gevolgen voor ons werelderfgoed Waddenzee. Op basis van interviews en de
meest recente wetenschappelijke bevindingen hebben de Waddenacademie en
het Omgevingsberaad Waddengebied samen de laatste stand van zaken in kaart
gebracht.
Ook het waden door Waddeninformatie is een behoorlijke
krachtsinspanning
Auteurs: Hans Laagland, opdrachtregisseur duurzame toegankelijkheid
Datahuis Wadden vanuit Tresoar en Max Kemman, onderzoeker bij Dialogic
Waden door de Wadden is een behoorlijke krachtsinspanning. Dat is voor
zoeken naar Waddeninformatie niet anders. Er zijn immers veel gegevens over
het gebied. Het Datahuis Wadden brengt dat samen.
Als we meer willen doen met slib, moeten we weten hoeveel hiervan
aanwezig is in het Waddengebied
Auteurs: Bas van Maren en Ana Colina Alonso, onderzoekers bij Deltares,
en Albert Oost, werkzaam bij Staatsbosbeheer
Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is
er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te tappen
is in te spelen op de versnelde zeespiegelstijging.
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Het Waddengebied heeft een grote taalrijkdom
Auteurs: Katja Philippart, directeur Waddenacademie, en Vibeke Roeper,
directeur Genootschap Onze Taal
Het Waddengebied is rijk aan natuurwaarden, maar ook voor taalliefhebbers is
er veel te beleven. De Waddenacademie en Genootschap Onze Taal zoeken het
mooiste Waddenwoord.
De waarde van het onmeetbare
Auteur: Siart Smit, algemeen directeur Oerol
Oerol bestaat veertig jaar. De laatste twee edities van Oerol speelden zich door
corona grotendeels online af. Nieuwe inzichten roepen op om samen anders
de toekomst tegemoet te gaan.
Kansen pakken voor vis in de Waddenzee
Auteur: Paddy Walker, zelfstandig onderzoeker
De visstand in de Waddenzee is al langer een punt van zorg. Maar wat moeten
we hieraan doen? Duitsland, Denemarken en Nederland hebben al in 2010
met elkaar doelen afgesproken om meer te doen voor de wadvissen. Een goed
streven, maar er is echter meer afstemming nodig om deze doelen te behalen.
Het klimaat verandert en dat biedt kansen voor zilte landbouw
Auteur: Pier Vellinga, wetenschappelijk projectleider Saline Futures
Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen, onder meer voor de landbouw.
Nederland zal zich moeten voorbereiden op toenemende verzilting, schrijft
hoogleraar Pier Vellinga.
Het Waddengebied krijgt het zwaar, we moeten de menselijke druk
tot een minimum beperken
Auteurs: Marjolijn Haasnoot, onderzoeker klimaatadaptatie Deltares en Universiteit
Utrecht en IPCC lead author werkgroep 2 en Bart van den Hurk, klimaatwetenschapper
Deltares en VU en IPCC lead author werkgroep 1.
Er is al veel gezegd over het recente (6e) IPCC rapport, het eerste deel van
een drieluik dat de veranderingen in ons klimaatsysteem beschrijft. Maar
welke inzichten geeft dit nieuwe rapport over de Wadden, het grootste
intergetijdengebied van de wereld?
Vinger aan de pols van het Waddengebied
Auteurs: Jelle Rijpma, redacteur Waddenzee.nl en Rick Hoeksema projectleider
Basismonitoring Wadden
Het aantrekken van slib en de stijging van de zeespiegel heffen elkaar voorlopig
nog op in het Waddengebied. Maar als het water verder stijgt is de toekomst
van Wadplaten na 2050 niet zeker, blijkt uit ‘Wadden in Beeld 2020’.
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Het nieuwe programma Waddenlaboratorium dient als platform voor
verbeelding van de toekomst
Auteur: Marin de Boer, curator kunstprogrammering Oerol en projectleiding
Waddenlaboratorium
We zien dat veel kunstenaars en wetenschappers elkaar opzoeken om
gezamenlijk onderzoek te doen. Welke rol kunnen zij spelen als het gaat om
het beschermen van de natuur en stimuleren van een duurzaam leven?
Onderwaternatuur verdient onze bescherming
Auteurs: Ingrid van Beek, Martha Buitenkamp en Michiel Firet, Programma naar een
Rijke Waddenzee
Een groot deel van de Nederlandse Waddenzee ligt meestal onder water. Onze
kennis van de onderwaternatuur is beperkt. Toch verdient ook die natuur
bescherming.
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Bijlage 3: In 2021 verschenen WadWetens in de
Leeuwarder Courant
Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de
Leeuwarder Courant iedere maand een artikel over recent onderzoek op en
rond de Wadden. Wetenschapsjournalisten Tim van Oijen en Cora de Leeuw
beschouwen verschillende kennisdisciplines, waaronder de biologie, geologie en
cultuurhistorie. WadWeten verschijnt zowel op de website van de Leeuwarder
Courant als van de Waddenacademie.
Wat maakt het Eems-estuarium zo troebel?
Auteur: Cora de Leeuw
In de laatste decennia zijn de rivier de Eems en het middendeel van het EemsDollard estuarium steeds troebeler geworden. Dat heeft grote gevolgen voor de
flora en de fauna van het gebied. Er worden nu oplossingen gezocht voor het
terugdringen van de troebelheid.
Begrazing maakt kwelders van Langeness kwetsbaar
Auteur: Tim van Oijen
Kweldergebieden worden over de hele wereld bedreigd door zeespiegelstijging.
Gelukkig zijn ze tot op zekere hoogte in staat om mee te stijgen. Hun vegetatie
vangt namelijk zand en slib in waardoor ze ophogen. Maar gebeurt dat nog als
er vee op graast? Op het Duitse Waddeneiland Langeness is er reden tot zorg.
Grenzen aan de baggergroei?
Auteur: Cora de Leeuw
Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief
bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije
toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het
baggeren binnen de perken te houden.
Zit de garnaal met zand en plastic in zijn maag?
Auteur: Tim van Oijen
De garnalen die de bodem afgrazen in de Waddenzee krijgen volop zand
binnen en daarmee ook microplastics. Hoe gaan ze daar mee om?
Schol of schar en de aard van het beestje
Auteur: Cora de Leeuw
Het Nederlandse en Europese natuurbeheer is naast de bescherming van
habitats (leefgebieden) gericht op soortbescherming. Het kan echter veel
voordelen opleveren voor de biodiversiteit wanneer daarbij ook wordt gekeken
naar kenmerken van soorten. Deze kenmerkbenadering geeft een bredere blik
op biodiversiteit en wordt al toegepast in het natuurbeleid van de Noordzee.
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De drieteenstrandloper broedt energiezuinig
Auteur: Tim van Oijen
Het hele jaar door, behalve in de zomer, zie je op het strand vaak groepjes
drieteenstrandlopers langs de waterlijn trippelen. In juni en juli broeden
ze in arctische gebieden. Dat is geen sinecure. De vogels moeten hun
gedrag steeds aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden en
voedselbeschikbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat dit vooral speelt als maar een
van de ouders broedt.
Een tapijt van harige mosdiertjes
Auteur: Cora de Leeuw
Harige mosdiertjes spoelen dit jaar met miljarden tegelijk aan. Op de stranden
van de Waddeneilanden vormen ze af en toe tapijt dikke lagen. Zulke invasies
zijn zeldzaam. Deze beestjes van 1 millimeter groot zijn belangrijk voor heel
veel organismen in zee.
Is de Japanse oester een broeinest van mosselparasieten?
Auteur: Tim van Oijen
De Japanse oester die zich in het begin van deze eeuw explosief heeft verspreid
in de Waddenzee, blijkt een geschikte gastheer te zijn voor de slikkokerworm.
Deze parasiet had het aanvankelijk vooral op mosselen voorzien.
Een nieuwe brakke soort in Friesland: de brakwetterstrânskulp
Auteur: Cora de Leeuw
In het westen van Friesland is dit voorjaar de brakwaterstrandschelp gevonden
op een groot aantal plaatsen. Die geven goed de verspreiding weer van een
nieuwe soort, die brakke omstandigheden nodig heeft om zich voort te
planten.
‘Keilende’ zeevogels melden zich langs de kust
Auteur: Tim van Oijen
De herfst is bij uitstek de tijd om bijzondere zeevogels vanaf de
Noordzeestranden van de Waddeneilanden te zien passeren.Vooral bij een
stevige noordwestenwind, want dan waaien ze als het ware naar de kust toe.
Sommige soorten zijn langeafstandszwervers en zitten een paar weken later al
weer aan de andere kant van de wereld.
Zoetwaterschokken en verdrinking: wat doet klimaatverandering met
het Waddengebied?
Auteur: Cora de Leeuw
Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Niet voor niets wordt er wereldwijd
alarm geslagen en naar overeenstemming gezocht in Glasgow.Voor het
Waddengebied betekent dat meer hitte, minder vorst, extreme neerslag, meer
droogte en een versnelde zeespiegelstijging: enorme gevolgen voor mens en
natuur.
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Wad kan het water aan de lippen komen te staan
Auteur: Tim van Oijen
De stijgende zeespiegel vormt een bedreiging voor droogvallende wadplaten.
Als de platen verdrinken heeft dat grote gevolgen voor de vogels die er voedsel
zoeken en voor de waterveiligheid. Nieuw onderzoek laat zien welke delen
van het waddengebied het gevoeligst voor verdrinking zijn.
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