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Reise was gisteren een van de hoofd-
sprekers op het dertiende interna-
tionale Waddenzeesymposium dat 
dezer dagen in het WTC in Leeuwar-
den wordt gehouden. Hij hield de 
tweehonderd aanwezigen - in grote 
meerderheid wetenschappers - voor 
dat het historische aspect onmisbaar 
is als je de grote ontwikkelingen in 
de Waddenzee wilt uitleggen.

,,Onderzoekers speuren naar pa-
tronen in de dingen die ze vastleg-
gen. Het gevaar ligt dan op de loer 
dat je te veel in cijfers probeert uit te 
drukken, een orde suggereert die er 
niet is. Dat kan de boodschap die je 
uiteindelijk naar de beleidsmakers 
doorgeeft vertekenen.”

Reise, als hoogleraar verbonden 
aan het Alfred Wegener Institut dat 
op het Noord-Friese eiland Sylt on-
derzoek doet, ontkent niet dat in de 
natuur patronen te onderscheiden 
zijn. ,,Maar de natuur zit ook vol toe-
valligheden, die per definitie niet te 
voorspellen zijn.”

Hij noemde voor de Waddenzee 
drie cruciale ontwikkelingen die 
niet door het bestuderen van pa-
tronen te voorspellen waren. ,,De 
eerste is de zeespiegelstijging na de 
laatste ijstijd, die 7500 jaar geleden 

begon. Die stijging vlakte na verloop 
van tijd precies genoeg af om de se-
dimentatie in staat te stellen het bij 
te houden. Daardoor is het huidige 
waddenlandschap ontstaan.” Lucky 
coincidence, noemde Reise dat, geluk-
kig toeval.

De tweede toevalligheid heeft 
met het menselijk handelen te ma-
ken gehad. Door de bedijking en de 
ontginning van de veengebieden 
ontstond een heel kwetsbare situatie 
aan de waddenkust. De hoge golven 
konden niet langer over moerassige 
gebieden hun krachten kwijt, wat 
tot dijkdoorbraken leidde. Reise 

bedoelt daar de late middeleeuwen 
mee, ruwweg tussen 1100 en 1600. 
In die tijd bereikte de Waddenzee 
min of meer de huidige omvang. 

Als derde voorbeeld noemt Reise 
het ophouden met landaanwinning, 
zo’n vijfentwintig jaar geleden. 
Landbouw maakt plaats voor toeris-
me als economische motor. Alle drie 
de voorbeelden hebben de Wadden-
zee gemaakt tot wat ze nu is, maar 
geen van alle waren ze te herkennen 
in meetreeksen zoals de meeste we-
tenschappers in en om het wad nu 
aanleggen.

Reise wees tenslotte nog op het 
fenomeen van verschuivende refe-
rentiekaders. ,,Wat in het perspec-
tief van gisteren nog abnormaal was, 
is vandaag de uitgangspositie gewor-
den. En kan daarmee het referentie-
punt voor de toekomst worden.” Als 
je het verleden niet kent, als je niet 
weet hoe je aan de situatie van van-
daag bent gekomen, dan kun je daar 
een te vaste waarde aan gaan hech-
ten, alsof het altijd zo geweest is. Hij 
hekelde het schermen met termen 
als ‘natuurlijke balans’, omdat zo’n 
balans niet bestaat.

Reise bepleitte ter afsluiting een 
benadering waarbij zowel het nauw-
keurig meten, het vaststellen van 
patronen, gecombineerd wordt met 
een meer verhalende benadering die 
ruimte laat voor gebeurtenissen die 
noch onvermijdelijk, noch onmoge-
lijk zijn. 

Koreaans wad
Hoe hoog het niveau van weten-
schappelijk onderzoek en natuurbe-
heer in ons waddengebied mondiaal 
gezien is, bleek uit de bijdrage van 
emeritus-hoogleraar Chul-hwan Koh 
uit Seoul. Ook aan de kust van de 
Gele Zee, tussen China en Korea, is 
namelijk een waddengebied te vin-
den. De Zuid-Koreanen noemen het 
de Getbol. Het beschermen van de 
natuur staat daar nog in de kinder-
schoenen, vertelde de specialist. Hij 
hoopt na de conferentie naar huis 
te gaan met meer kennis, maar ook 
met toezeggingen op het terrein van 
nauwere samenwerking. Dergelijke 
toezeggingen werden in 2000 ook al 
gedaan, maar de achterstand in ken-
nis van Zuid-Korea ten opzichte van 
Europa is nog lang niet ingelopen.

Biologen, ecologen, geologen. Ze putten 

zich uit in het verzamelen van gegevens 

en het aanwijzen van patronen. Maar 

daarbij verliezen ze de rol van het 

onvoorspelbare toeval te vaak uit het oog, 

stelt onderzoeker Karsten Reise.

Laat bij al het meten op het wad ook ruimte voor het toeval Kort nieuws

Op de Waddenconferentie in 
2010 hebben de ministers van 
Nederland, Duitsland en Dene-
marken besloten een onderzoeks-
platform op te richten met een 
gezamenlijke onderzoeksagenda 
voor het waddengebied. Deze edi-
tie van het internationale Wad-
denzeesymposium moet als het 
goed is op vrijdag een lijst opge-
steld hebben van de belangrijkste 
dingen om te onderzoeken.

,,In maart gaan we met een 

kleinere groep wetenschappers 
dan nog eens goed kijken welke 
prioriteiten bovenaan moeten 
staan”, zegt Waddenacademie-
directeur Jouke van Dijk daar-
over. ,,We moeten zien dat we 
de vertaalslag maken tussen wat 
wetenschappers doen en wat be-
leidsmakers willen weten.” 

Begin februari 2014 komen 
ministers uit de drie ‘wadden-
landen’ opnieuw bijeen, dan in 
Denemarken, om over dat geza-

menlijke onderzoek een besluit 
te nemen. Van Dijk hoopt dat 
er dan ook geld beschikbaar 
komt om zulk onderzoek op te 
tuigen. ,,Het gaat dan vooral 
om het beter gebruik maken 
van elkaars kennis, de uitwis-
seling van gegevens, maar bij-
voorbeeld ook het deelnemen 
van waddenonderzoekers aan 
grotere internationale projecten. 
Denk aan de grote opgave van 
klimaatverandering.”

Grensoverschrijdend

Congres moet prioriteiten stellen


