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Waddenacademie als
kennisregisseur door
GOOS BIES

LEEUWARDEN De Waddenacademie
gaat vanaf 2023 volledig verder als
kennisregisseur. Het is de bedoe-
ling dat het kennisinstituut struc-
tureel wordt ingezet om mee te
denken over belangrijke vraag-
stukken in het Waddengebied.

,,Wij kijken voor de instanties naar
de toekomst, dat wordt onze rol”,
legt directeur Katja Philippart uit.
,,Het is daarmee ook onze verant-
woordelijkheid om prangende ken-
nisvragen te herkennen en te benoe-
men rond ontwikkelingen in het
Waddengebied.”

Als concreet voorbeeld noemt ze
het zoetwateraanbod. ,,Die proble-
matiek zien we nu op ons afkomen.
Vanwege de droge zomers krijgen
we extra tekorten. Er is dan minder
aanbod, maar mogelijk een grotere
vraag.” Landbouw, scheepvaart,
huishoudens en toeristen hebben
allemaal zoet water nodig. De Wad-
denacademie onderzoekt oplossin-
gen om alle gebruikers in het gebied
recht te doen bij tekorten.

,,De Waddenzee bevindt zich hele-
maal aan het eind van de waterlei-
ding. Je ziet nu al dat het water dat
door rivieren wordt afgeleverd in
het hele Waddengebied, dus inclu-
sief Duitsland en Denemarken,
sinds 2000 met 30 procent is afge-
nomen. Dat heeft waarschijnlijk ook
gevolgen voor vogels en andere die-
ren in de Waddenzee, want met het
rivierwater komt voedsel mee. Hoe
groot zijn voor iedere gebruiker de
gevolgen bij een verschillende ver-
deling van een beperkt aanbod van
zoetwater? Naar al dat soort zaken
kijken we.”

De in Leeuwarden gesitueerde
Waddenacademie is in 2008 opge-
richt met geld uit het Waddenfonds,
met als doel het ontwikkelen van
een duurzame kennishuishouding
over het Waddengebied. De Wad-
denacademie is nu een wetenschap-
pelijke denktank, bestaande uit vijf
wetenschappers uit verschillende
disciplines. Volgens het meerjaren-
plan slaat de academie ‘een funda-

menteel andere weg’ in en wordt het
instituut omgevormd tot onafhan-
kelijk kennisregisseur.

,,Het grote verschil is dat we niet
langer incidenteel, maar structureel
een rol gaan spelen in kennis regis-
seren”, zegt Philippart. Ten grond-
slag hieraan ligt onder meer de vast-
stelling van de Agenda voor het
Waddengebied 2050 en de andere
invulling van beheer en beleid in het
gebied, zo’n twee jaar geleden.

De bestuurlijke spaghetti in het
gebied is toen teruggebracht tot drie
onderdelen, waarin alle partijen zijn
ondergebracht: het Bestuurlijk
Overleg Waddengebied (waarin alle
besluiten worden genomen en on-
der meer ministeries, provincies en
gemeenten zitten), het Omgevings-
beraad Waddengebied (onder meer
maatschappelijke organisaties die
het Bestuurlijk Overleg adviseert) en

de Beheerautoriteit Waddenzee
(met onder meer Rijkswaterstaat,
het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit en land-
schapsbeheerders). ,,Wij zijn lid van
het adviesorgaan en krijgen onze
opdracht van de bestuurders.”

De ministers van LNV en Infra-
structuur en Waterstaat hebben de
Waddenacademie in de zomer van
2021 gevraagd de rol als kennisregis-
seur nader uit te werken. Daarvoor is
de komende vier jaar elk jaar 1,1 mil-
joen euro beschikbaar uit het Wad-
denfonds, mits de bestuurders in de-
cember akkoord gaan met het meer-
jarenplan.

Tot het eind van de looptijd van
het Waddenfonds in 2026 is het
voortbestaan van de Waddenacade-
mie dan verzekerd. ,,Hoe het daarna
verder gaat, gaan we het later over
hebben.”
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