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De Waddenacademie heeft de
ambitie om de wetenschaps
inhoudelijke onderlegger te leveren
voor een economisch en ecologisch
verantwoorde toekomst van het
werelderfgoed Waddenzee.

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 of slecht
ontsloten is 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
vast 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
onaf hankelijke 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. het vergroten en versterken van de natuuren landschapswaarden van het waddengebied;
2. h
 et verminderen of wegnemen van externe
bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de
Waddenzee;
3. e en duurzame economische ontwikkeling
in het waddengebied dan wel gericht zijn 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. h
 et 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. Tot 1 juli 2014 ressorteerde
Waddenacademie onder de KNAW. Vanaf 1 juli
2014 is de Waddenacademie een onaf hankelijke
stichting, waarvan de basisfinanciering af komstig
is van het Waddenfonds.
Tot 1 januari 2012 was het Rijk verantwoordelijk
voor het Waddenfonds. Vanaf 1 januari 2012 zijn
de drie voor het Waddengebied verantwoordelijke
provincies (Fryslân, Groningen en NoordHolland) verantwoordelijk voor het Waddenfonds.
De Waddenacademie heeft de ambitie om de
wetenschapsinhoudelijke onderlegger te leveren
voor een economisch en ecologisch verantwoorde
toekomst van het werelderfgoed Waddenzee.
De Waddenacademie wil deze ambitie realiseren
via het uitvoeren van de drie taken waarvoor
ze op grond van de vierde doelstelling van het
Waddenfonds verantwoordelijk is, te weten:
• Agenderen: het op de bestuurlijke en
wetenschappelijke agenda zetten van
onderzoeksvragen die voor een economisch
en ecologisch verantwoorde toekomst van het
waddengebied relevant zijn;
• Programmeren: het stimuleren van een goede
samenhang tussen regionaal, nationaal en
internationaal waddenonderzoek;
• Informeren: het op een toegankelijke en
verantwoorde wijze naar buiten brengen van de
resultaten van waddenonderzoek.
Daarnaast wil de Waddenacademie alle overige
middelen inzetten die bijdragen aan het
realiseren van haar ambitie, met inbegrip van de
wetenschappelijke ondersteuning van (het bureau
van) het Waddenfonds.

De Waddenacademie ontving in 2015
naast de basisfinanciering vanuit het
Waddenfonds financiering voor twee specifieke
activiteiten. In de eerste plaats heeft de
Waddenacademie, op verzoek van de NAM en
de Waddenvereniging, van 2013 tot 2015 een
onaf hankelijke, internationale wetenschappelijke
begeleidingscommissie ondersteund die zich
richtte op de lange termijn bodemdaling in
het Waddengebied. De begeleidingscommissie
verrichtte haar werkzaamheden onder
voorzitterschap van dr. Hessel Speelman,
portefeuillehouder Geowetenschap van de
Waddenacademie, en leverde haar eindrapport
op 30 juni 2015 op. De kosten van de commissie
werden vergoed door de NAM, met uitzondering
van de voorzitter die door de Waddenacademie
werd betaald teneinde de onaf hankelijkheid te
garanderen.
In de tweede plaats is er de financiering van vijf
door de University Campus Fryslân (UCF) aan de
Waddenacademie toegewezen promotieplaatsen.
De promovendi voeren hun wadden gerelateerde
onderzoek uit bij kennisinstellingen in Fryslân,
in samenwerking met universiteiten elders
in het land. De financiering van deze vijf
promotieplaatsen loopt via de Waddenacademie.
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 2015. Het jaarverslag
2015 volgt de structuur van het werkprogramma
juli 2014 – januari 2016, dat op 30 juni 2014 door
het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds
is vastgesteld. Het jaarverslag is voorzien van
een door de accountant goedgekeurd financieel
jaarverslag.
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De Waddenacademie kwam in 2015 negen maal en op diverse plekken in het
waddengebied in vergadering bijeen en was als volgt samengesteld:
Naam

Functie

Directie
Prof.dr. Jouke van Dijk

directeur en portefeuillehouder Sociale en Ruimtelijke Economie

Prof.dr. Pavel Kabat

portefeuillehouder Internationalisering (tot 1 september 2015)

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

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

Functie

Raad van Toezicht
Drs. Ed Nijpels

voorzitter

Drs. Greetje van den Bergh

vicevoorzitter

Jaap Bos

lid

Drs. Jens Enemark

lid (tot 1 december 2015)

Ir. Marius Enthoven

lid

Prof.dr. Pavel Kabat

lid (vanaf 1 september 2015)

Prof.dr. Taede Sminia

lid

De Waddenacademie en de Raad van Toezicht worden ondersteund
door Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie.

KERNTAKEN

Kerntaken

A

Het actualiseren van de kennisagenda
In mei hebben prof. Jouke van Dijk (Nederland),
prof. Karsten Reise (Duitsland) en dr. Mette
Guldberg (Denemarken) samen met Folkert de
Jong van het Common Wadden Sea Secretariat
(CWSS) overlegd over de opzet van een trilaterale
onderzoekagenda. Resultaat van deze bijeenkomst
was de instelling van vijf trilaterale subcommissies.
In elk van de subcommissies (geowetenschap;
ecologie; economie; cultuurhistorie;
klimaat en water) is namens Nederland de
Waddenacademie via de desbetreffende
portefeuillehouder vertegenwoordigd, waarin
wordt samengewerkt met de Duitse en Deense
collega’s. Elke subcommissie zal uiterlijk in 2016
een overzicht leveren van de meest prangende
onderzoekvragen voor de eerstkomende vijf tot
tien jaar binnen de specifieke discipline. Deze
lijst van onderzoekvragen per discipline zal
worden geprioriteerd tijdens het 14e International
Scientific Wadden Sea Symposium, dat in het
voorjaar van 2017 in Denemarken zal worden
gehouden ter voorbereiding op de eerstkomende
ministersconferentie, die in 2018 in Nederland
plaatsvindt. De subcommissies die zich richten op
de economie en cultuurhistorie hebben in oktober
een eerste workshop in Cuxhaven gehouden.

B

Het bewaken van de
wetenschappelijke kwaliteitsborging
van grootschalige projecten
Eind juni heeft de op verzoek van de NAM
(Nederlandse Aardolie Maatschappij) en de
Waddenvereniging door de Waddenacademie
ingestelde onaf hankelijke, internationale
wetenschappelijke begeleidingscommissie voor de
lange termijn bodemdaling studie haar eindrapport
aan de NAM aangeboden. In november heeft de
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Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel
uitgesproken, waarbij de SodM het eindrapport
van de door de Waddenacademie ingestelde
wetenschappelijke begeleidingscommissie heeft
betrokken. In het algemeen beoordeelt de SodM
de tot nu toe verkregen studieresultaten als
grondig, zeer relevant en van een wetenschappelijk
hoog niveau. Het eindrapport van de
begeleidingscommissie, het oordeel van de SodM
en alle deelonderzoeken zijn gepubliceerd op de
website van de Waddenacademie.
Op verzoek van het Ministerie van I&M heeft de
Waddenacademie in het najaar een review gedaan
van het conceptrapport Evaluatie Structuurvisie
derde nota Waddenzee (SVW).
In de review heeft de Waddenacademie met
name gewezen op de methodische onderbouwing
van de evaluatie, alsmede de onderbouwing van
het doelbereik van de SVW. De review heeft
een belangrijke rol gespeeld bij de eindversie
van het evaluatierapport en bij de opzet van het
vervolgtraject, waarbij de Waddenacademie
eveneens betrokken zal worden.
Op verzoek van NWO heeft Hessel Speelman,
portefeuillehouder Geowetenschap van de
Waddenacademie, in het laatste kwartaal
het voorzitterschap op zich genomen van de
evaluatiecommissie van het Nationaal Zee- en
Kustprogramma (ZKO) van NWO. Met het
ZKO-programma, dat liep van 2008 tot 2013,
is een budget gemoeid van ongeveer 21 miljoen
euro. Het eindrapport van de evaluatiecommissie
wordt in het eerste kwartaal van 2016 verwacht.

C E
Het bevorderen van een duurzame
economische ontwikkeling van het
Waddengebied

Het (gevraagd en ongevraagd)
uitbrengen van wetenschappelijke
rapporten en verkenningen

De Waddenacademie heeft in 2015 binnen het
Regiecollege Waddengebied (RCW) de discussie
aangezwengeld om te stimuleren dat binnen het
Programma Rijke Waddenzee 2.0 expliciete
aandacht komt voor de economische stimulering
van het Waddengebied. Hierbij moeten thema’s
als toerisme en recreatie, (zilte) landbouw en
(duurzame) visserij een plek krijgen, passend bij
de bijzondere Werelderfgoed status van het gebied
en bij de mensen die in het gebied wonen. Binnen
het RCW heeft Jouke van Dijk, directeur van de
Waddenacademie, dit onderwerp in 2015 verder
uitgewerkt, samen met Eisse Luijtjens, manager
Ontwikkeling en Innovatie bij de Noordelijke
Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en Jaap
Verhulst, Regio-ambassadeur Noord van het
Ministerie van Economische Zaken. In 2016
moeten de eerste resultaten zichtbaar worden.

In april bracht de Waddenacademie advies aan
het Waddenfonds uit over de zilte teelten. In het
advies wordt geconstateerd dat verzilting een
gegeven is. Het is nu zaak, aldus het advies, om
verzilting als uitgangspunt te nemen voor de
verkenning van mogelijkheden hoe Nederland, en
in het bijzonder het Waddengebied, zich hierop
kan voorbereiden en hoe mogelijke kansen op
het gebied van zilte teelten tijdig kunnen worden
benut, in eigen land maar ook op de wereldmarkt.
In het advies worden hiertoe enkele concrete
aanbevelingen gedaan. Aansluitend op het advies
heeft de Waddenacademie het initiatief genomen
tot twee Interreg projecten die zich richten op het
stimuleren van zilte teelten in het waddengebied.
Hiervoor is een subsidie van 25.000 euro van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
ontvangen.

Het stimuleren van (bijzondere)
leerstoelen op het gebied van wadden
gerelateerd onderzoek

In mei bracht de Waddenacademie aan het
Waddenfonds advies uit over de garnalenvisserij
in de Waddenzee. Met het advies, dat werd
onderbouwd door een rapport van Imares, wil
de Waddenacademie een bijdrage leveren aan
de feitelijke kennisontwikkeling inzake de
garnalenvisserij in de Waddenzee, die ten goede
komt aan zowel de besluitvorming binnen het
Waddenfonds alsook aan de meer algemene
discussie over de toekomst van de garnalenvisserij
in de Waddenzee. Een vervolgadvies over de
garnalenvisserij werd in december uitgebracht, met
specifieke aandacht voor de economische aspecten
van garnalenvisserij in de Waddenzee.

D

Er is op informele wijze gesproken met een aantal
partijen over de mogelijkheden om bijzondere
leerstoelen op het gebied van wadden gerelateerd
onderzoek bij universiteiten te vestigen.
Deze gesprekken hebben in 2015 niet tot concrete
resultaten geleid.
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In juni startte de Waddenacademie de voorbe
reidingen voor het uitbrengen van een position
paper over de zoutwinning in de Waddenzee, een
zowel wetenschappelijk als politiek gevoelig onderwerp. In de position paper, die in het voorjaar
van 2016 moet verschijnen, zullen de technologische aspecten en risico’s, de morfodynamische aspecten, de ecologische aspecten en de economische
aspecten van zoutwinning aan de orde komen.
In juli heeft de Waddenacademie in samenwerking
met het Programma Naar een Rijke Waddenzee
het rapport ‘Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan
Zee’ uitgebracht. Dit rapport was de uitwerking
van een kennistafel die beide partijen op 10 juni in
het Huis voor de Wadden organiseerden. Het rapport meldt dat door de aanleg van een spoelmeer
(met de bijbehorende infrastructuur) een snelle en
substantiële vermindering van het baggervolume
in de vaargeul Holwerd-Ameland kan optreden,
ter grootte van 500.000 - 1.000.000 m 3 per jaar,
ofwel een derde tot ruim de helft van het huidige
baggervolume. Het jaarlijkse baggervolume dat
na de instelling van het spoelmeer resulteert, kan
op een termijn van enige decennia echter toch
weer gaan stijgen door een langzaam verdergaande
verzanding van de vaargeul.
In oktober bracht de Waddenacademie een position paper uit over hoe te komen tot een geïntegreerd netwerk voor systeem monitoring in het
Eems estuarium. Het advies werd in Groningen
aangeboden aan het bestuurlijk platform E&E
(Economie en Ecologie in balans), waarin overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties
met elkaar samenwerken in het kader van het bereiken van een gezonde balans tussen de ecologie,
de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta.
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In november verscheen in het tijdschrift Journal
of Ocean and Coastal Management een artikel
van Jouke van Dijk, directeur van de Wadden
academie, samen met Lourens Broersma en Nora
Mehnen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, over
opties voor het toepassen van Integrated Coastal
Zone management (ICZM) om een duurzame
ontwikkeling van de Waddenzee te stimuleren.

F

Het monitoren van de ontwikkeling
van de economische, ecologische en
sociaal-culturele duurzaamheid in het
waddengebied
In februari heeft de Waddenacademie de Waddenbarometer versie 1.0 aangeboden aan het
Waddenfonds. De Waddenbarometer moet zich
ontwikkelen tot een integrale duurzaamheidbarometer voor het Waddengebied, waarmee op een
relatief eenvoudige wijze op regelmatige basis kan
worden bezien of we op de goede weg zijn als het
gaat om de ontwikkeling van een in alle opzichten
duurzaam Waddengebied. De Waddenacademie
heeft in het verslagjaar uitvoerig met het Waddenfonds, de opdrachtgever en ‘eigenaar’ van de
Waddenbarometer, gesproken over de praktische
inzetbaarheid van de Waddenbarometer.
In mei werd tijdens het WaLTER symposium
“Weerbare Wadden” in Leeuwarden de intentieverklaring om te komen tot één gezamenlijke
basismonitoring voor het waddengebied ondertekend. Doel van de samenwerkingsovereenkomst is
een betere aansluiting van de verschillende meetprogramma’s binnen het waddengebied en betere
toegang tot de resultaten. De Waddenacademie is
nauw betrokken geweest bij de totstandkoming
van de intentieverklaring.

G

Het monitoren en evalueren van de
door het Waddenfonds te financieren
en gefinancierde projecten
Het Waddenfonds heeft in 2015 geen grootschalige projecten aan de Waddenacademie ter formele
advisering voorgelegd. Wel is de Waddenacademie
bij verschillende projectaanvragen door de indieners geconsulteerd voor advies over de kenniscomponent van de betreffende aanvraag.
Eind 2015 heeft het Waddenfonds aan de Waddenacademie gevraagd om vier door het Waddenfonds
gefinancierde projecten met een grote onderzoekscomponent (Waddensleutels, Mosselwad, Metawad
en WaLTER) te evalueren. Deze evaluatie zal
begin 2016 plaatsvinden.

Op hun beurt bracht een Koreaanse vertegenwoordiging in september een bezoek aan Nederland, ook ter voorbereiding van de werelderfgoed
aanvraag voor de Koreaanse Wadden, waarbij ze
ook het Huis voor de Wadden bezochten. Bram
van de Klundert (directeur van het Waddenfonds),
Waldina Hulshoff (secretaris Regiecollege Waddengebied) en Klaas Deen (secretaris van de Waddenacademie) informeerde de Koreaanse gasten
over de taken en activiteiten van hun respectievelijke organisaties in het waddengebied.
In oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden
op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr.
Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015,
ten bedrage van 5000 euro, uitgereikt aan Allert
Bijleveld voor zijn proefschrift over kanoeten. Met
het instellen van de Waddenacademieprijs, die in
2009 voor de eerste maal werd uitgereikt, wil de
Waddenacademie het onderzoek in het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren.

H
I J
Het desgevraagd op korte termijn
adviseren aan het Waddenfonds

In oktober heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de
vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om
de vispopulatie in de Waddenzee te versterken. De
uitkomsten van deze audit zullen in februari 2016
aan het Waddenfonds worden gepresenteerd.

Het stimuleren van (bij voorkeur
multidisciplinair en trilateraal)
waddenonderzoek

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist
namens de Waddenacademie in mei deel aan een
expert workshop in Seocheon, Zuid-Korea. In
de workshop bespraken Europese en Koreaanse
wetenschappers hoe een werelderfgoed aanvraag
voor de Koreaanse wadden (Getbol) voorbereid
moet worden.

Vanaf mei wordt gewerkt aan de trilaterale
onderzoekagenda (zie ook onder punt a), die in
2018 moet verschijnen en die ook nadrukkelijk de
ambitie heeft om het trilaterale, multidisciplinaire
waddenonderzoek te stimuleren.

Het organiseren van congressen,
workshops en symposia
In februari organiseerde de Waddenacademie in
Kweldercentrum Noarderleech een workshop
over verzilting. In de workshop werd met een
breed scala aan deskundigen gezamenlijk onderzocht of er een toekomst is voor zilte landbouw
in het Waddengebied. Voor de workshop waren
deskundigen vanuit verschillende disciplines
uitgenodigd zodat vanuit verschillende expertises
kon worden bijgedragen aan de meningsvorming.
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De uitkomsten van de workshop werden gebruikt
voor het advies van de Waddenacademie aan het
Waddenfonds over de economische en ecologische kansen van zilte teelten. Daarnaast werd het
advies gebruikt voor een openbaar en zeer goed
bezocht symposium over zilte vitaliteit dat de
Waddenacademie in samenwerking met het tijdschrift Noorderbreedte in maart in Kloosterburen
organiseerde.
In februari organiseerde de Waddenacademie in
samenwerking met de Stichting Holwerd aan Zee
een middagsymposium over het project ‘Holwerd
aan Zee’. De belangstelling voor dit symposium
was zeer groot met ruim 200 aanwezigen. De
Waddenacademie organiseerde deze middag omdat
ze ‘Holwerd aan Zee’ als een interessant, door de
bewoners van Holwerd zelf opgezet project beschouwt: een open vaarverbinding met het water
moet het Friese dorp een stuk aantrekkelijker maken voor toeristen en bovendien moet het project
de waterhuishouding verbeteren.
In april organiseerde de Waddenacademie een
workshop in Bad Nieuweschans over de basismonitoring van de Eems-Dollard. Met een twintigtal
deskundigen werd geconstateerd dat om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen er
voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever moet worden samengewerkt.
De discussie in Bad Nieuweschans leverde nieuwe
inzichten op die verwerkt werden in de volledig
uitgewerkte opzet voor basismonitoring, die werd
gepresenteerd op het 14e symposium van de Waddenacademie op 25 en 26 juni, dat volledig in het
teken stond van de Eems-Dollard.
De eerste dag van het symposium vond plaats in
Delfzijl en was gevuld met internationale sprekers,
met veel ruimte voor discussie met de ruim 100
symposium deelnemers. De tweede dag werd met

Kerntaken

twee schepen een werkbezoek gebracht in het
Eems-Dollard gebied met twee zeilschepen.
Een verslag van het 14e symposium, alle presentaties en een foto-impressie van beide dagen zijn gepubliceerd op de website van de Waddenacademie.
Eind mei organiseerde de Waddenacademie in het
Drents Museum in Assen een zeer goed bezocht
symposium naar aanleiding van het verschijnen
van het boek ‘Werk van eeuwen, gesprekken met
Tjalling Waterbolk’ door Jos Bazelmans en Jan
Kolen. Tijdens het symposium, dat werd voorgezeten door portefeuillehouder Cultuurhistorie
dr. Meindert Schroor, schetsten wetenschappers
en vertegenwoordigers van non-gouvermentele
organisaties een beeld van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven die het werk
van Waterbolk domineerden op het gebied van
archeologie, landschapsgeschiedenis en natuur- en
landschapsbehoud in Noord-Nederland (inclusief het waddengebied) en de toekomst van deze
vakgebieden.
Bij de opening van Springtij 2015 op Terschelling
werd het nieuwe boek van Wouter van Dieren
gepresenteerd, getiteld Het Waddenplein; over
schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst. De publicatie is een bewerking
van de lezing die Van Dieren hield tijdens een
internationaal symposium dat de Waddenacademie
op 10 en 11 december 2014 in samenwerking met
NWO in Leeuwarden organiseerde. Het boek van
Wouter van Dieren is de 6e publicatie in de lezingenreeks van de Waddenacademie.
Op 16 en 17 oktober organiseerden de Waddenacademie en de Waddenvereniging het symposium
‘Wijs met de Waddenzee’, ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum van de Waddenvereniging.
Op 16 oktober werden in de Willemsloods in

Harlingen een aantal boeiende lezingen gegeven,
die veelal vanuit een wetenschappelijke invalshoek
terugkeken op vijftig jaar waddengebied. Voorzitter van de Waddenacademie Jouke van Dijk
noemde de bewoners de kracht van het gebied,
iets dat de deelnemers die avond in Holwerd zelf
hebben ervaren. Het dorp barstte van de gezelligheid. Velen overnachtten bij de mensen thuis in
Hotel Holwerd.
Op 17 oktober werd het vijftigjarig jubileum van
de Waddenvereniging gevierd. De deelnemers
doken in het Werelderfgoed Waddenzee en maakten kennis met het gebied vanuit verschillende
invalshoeken. Een overkoepelend thema bleek het
verbinden van buitendijks met binnendijks te zijn.
Er werd geconcludeerd dat ook de randen van de
Waddenzee erbij horen. En in de carrousel werd
nog eens onderstreept dat de bewoners daarbij een
belangrijke speler zijn.
Op de website zijn het verslag, video-opnames en
alle lezingen terug te vinden.
In november organiseerde de Waddenacademie in
samenwerking met SER Noord-Nederland een
lezing met het thema ‘Sociaaleconomische Waarde
van het Waddengebied’.
In de lezing bepleitte Greetje van den Bergh,
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de
Waddenacademie en voormalig voorzitter van de
Nederlandse UNESCO commissie, verbinding
van het behoud en beheer van het integrale Werelderfgoed met de Sustainable Development Goals
van de VN. Intensivering van de bestaande trilaterale samenwerking biedt het Waddengebied tal van
kansen voor succesvolle innovatie op het terrein
van duurzaamheid. De lezing werd bijgewoond
door zo’n 100 mensen.
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Het organiseren van de interactie
tussen kunst en wetenschap
In de tweede week van april organiseerde de
Waddenacademie, samen met uitgeverij Thomas
Rap en Rederij Vooruit een zeilreis op de
Waddenzee. De deelnemers aan de reis konden
ervaren waarom de Waddenzee tot het UNESCO
Werelderfgoed behoort. Gastheer was Mathijs
Deen, auteur van het succesvolle boek De
Wadden. Aan boord en in de havens vertelden
eilanders, kunstenaars, historici, jutters en vissers
over het gebied en z’n bewoners. De sprekers
traden op via en dankzij de Waddenacademie.
Vanaf 2011 organiseert de Waddenacademie
tijdens Oerol een serie lezingen rondom kunst,
wetenschap en landschap. Tijdens Oerol 2015,
dat plaatsvond van 12 tot 21 juni op Terschelling
werden de lezingen voor de eerste maal
verzorgd door leden van De Jonge Akademie
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW), waaronder prof. dr.
Tine de Moor (UU), dr. Marijke Haverkorn
(RU) en Prof.dr. Matthijs van Veelen (UvA). Alle
lezingen zijn terug te zien via de website van de
Waddenacademie.
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Het verzorgen van opinieartikelen
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.

Kerntaken

M

Het ontsluiten van waddenkennis
De Waddenacademie en Tresoar hebben in 2013
gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen
voor de continuering van de website waddenzee.
nl, en stellen daar (naast de basisformatie vanuit
het Rijk en de regionale overheden) ook formatie
voor beschikbaar. In 2015 is de coördinatie van de
website waddenzee.nl in goed overleg overgedragen aan Rijkswaterstaat.

(cultuur)historie van het gebied. Na de pauze werd
ingegaan op een specifieke casus die speelt in het
betreffende gebied. Zo werd in Holwerd gesproken over Holwerd aan Zee, kwam in Esonstad de
bodemdaling aan de orde en werd op Wieringen
gesproken over het duurzaam beheren van de
Waddenzee. De publieke belangstelling voor de
Wadden cafés, die in goede banen werden geleid
door Bert Looper, directeur van Tresoar, was
enigszins teleurstellend.

O
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Op 15 oktober presenteerden de Waddenacademie
en Tresoar tijdens het drukbezochte symposium
‘Wadden op de kaart’ de contouren van een internationale Waddenbibliotheek. Deze bibliotheek
moet zich ontwikkelen tot een platform van en
voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis
met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en
Deense Waddengebied. Tresoar zal het coördinerend centrum van de Waddenbibliotheek vormen.

Het organiseren van de reeks
‘Wadden Lopen’

Vanaf 10 februari werd er door de Waddenacademie in samenwerking met de Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks aangeboden in de
centrale bibliotheek in Leeuwarden waarbij de
Wadden centraal stonden. In vijf lezingen kwamen
achtereenvolgens de geologie, ecologie, economie,
cultuurhistorie en het klimaat van dit Werelderfgoed aan bod, waarbij de portefeuillehouders van
de Waddenacademie de inleidingen verzorgden.
De lezingenreeks mocht op een grote belangstelling rekenen.

In 2015 startte de Waddenacademie ook met een
vijftal Wadden cafés. Tijdens elk Wadden café
hield portefeuillehouder Cultuurhistorie dr. Meindert Schroor voor de pauze een inleiding over de

Het vertalen van recente
wetenschappelijke literatuur naar een
breed publiek
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. Vanaf
2012 doet ook Ecomare aan deze reeks mee. Na
het succes van de uitgave Waddenwijsheid (2010)
werd in februari een vervolg uitgebracht, toepasselijk getiteld Meer Waddenwijsheid.

Het organiseren van HBO podiumdagen
Eind april kwamen ruim 100 mensen naar Hogeschool VHL om deel te nemen aan de eerste
Hogeschool Podiumdag. De dag werd georganiseerd door Hogeschool VHL in samenwerking met
de Waddenacademie. Het was de eerste podium
dag, die tot doel heeft om de interactie tussen
hogescholen en samenleving verder te versterken. Podiumdag 2015 stond in het teken van de
opleiding Kust- en Zeemanagement, met ruim tijd
voor het uitwisselen van kennis tussen studenten
en experts binnen en buiten het onderwijs. Ook
werden actuele vraagstukken op het gebied van
zee- en kustmanagement besproken.
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