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Wanneer het gaat over kennis van specifi eke Waddendossiers 
of inhoudelijke vragen over projecten van het Waddenfonds, 
is de Waddenacademie altijd bereid hiervoor de academisch 
onderbouwde kennis te leveren. Van een onafhankelijke, 
zelfstandige organisatie als de Waddenacademie mag u als 
Statenlid verwachten dat dit adequaat en onpartijdig gebeurt. 
In deze brochure leest u hoe het werkt.

Waddenacademie: weten van het Wad

Sinds de formele start op 30 juli 2008 bevordert de Waddenacademie kennis 
over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap & klimaat, ecologie, 
cultuurhistorie, economie en natuur & recht. Door deze kennis toegankelijk en 
toepasbaar te maken, draagt de Waddenacademie belangrijk bij aan de duurzame 
kennishuishouding van het waddengebied. Denk daarbij onder meer aan actuele 
voorbeelden als: onderzoek naar oorzaak, schade en gevolgen van de ramp MSC 
Zoe en het opstellen van de beste outcome indicatoren om de resultaten van het 
Waddenfonds te monitoren. Centraal bij dit alles staan de waarden van natuur 
en landschap die direct raken aan de basis van identiteit, welvaart en welzijn van 
bewoners, ondernemers en bezoekers in het Werelderfgoedgebied.

Naast het (laten) uitvoeren van onderzoek, is de Waddenacademie ook makelaar 
in kennis op het gebied van cultuurhistorie en juridische zaken. Hoe kan bij het 
maken van plannen rekening worden gehouden met cultuurhistorische waarden 
van het waddengebied? Wat betekent de stikstofdiscussie voor het waddengebied? 
Hoe kunnen we aan internationale natuurbeschermingsverdragen voldoen in een 
tijd van klimaatverandering? Worden waarden als stilte, donkerte en uitgestrektheid 
goed beschermd met de bestaande regels? En hoe kan binnen de geldende juridische 



kaders een juiste balans gevonden worden tussen sociaaleconomische belangen en 
een effectieve bescherming of herstel van de natuurwaarden in het waddengebied? 
Bij alles wat de Waddenacademie doet staat onafhankelijkheid voorop. 

De Waddenacademie is daarbij een zelfstandige, compacte organisatie met 
wetenschappelijk gezag. De portefeuillehouders zetten gericht in op kennishiaten 
die een duurzame ontwikkeling van het waddengebied (kunnen) belemmeren, 
gevolgd door het uitzetten van relevante onderzoeksvragen. Het instituut 
werkt intensief samen met onder meer de noordelijke kennisinstellingen voor 
wetenschappelijk en toegepast onderzoek. De Waddenacademie stimuleert hierbij 
de samenhang tussen regionaal, nationaal en internationaal waddenonderzoek. 
De focus ligt op het bevorderen van informatie en kennisuitwisseling tussen de 
kenniswereld, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De directie, onder voorzitterschap van prof. dr. Jouke van Dijk (Rijksuniversiteit 
Groningen)(per 1 januari 2021 wordt hij opgevolgd door prof. dr. ir. Katja 
Philippart (NIOZ)), wordt ondersteund door een klein bureau, gevestigd in het 
Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door 
een Wetenschappelijke Adviesraad en een Raad van Toezicht.



Vraagbaak voor alle Statenleden

Als lid van Provinciale Staten vertegenwoordigt u de inwoners van de 
Waddenprovincies. Statenleden bepalen in grote lijnen het beleid en 
controleren de provinciebestuurders. Om die taken goed uit te kunnen 
voeren, is actuele en goed onderbouwde kennis essentieel. Hiervoor kunt 
u gebruikmaken van verschillende instrumenten, de fractieondersteuning 
inzetten en/of de hulp inroepen van externen.

Een deel van de vragen kunt u stellen aan de griffie. Verder kunt u mondeling 
of schriftelijk een vraag aan Gedeputeerde Staten of een commissie- of 
Statenvergadering voorleggen. U kunt een uitspraak of antwoord met een 
motie of amendement afdwingen of zelf een initiatiefvoorstel indienen. 

Ook bij het bepalen van politieke standpunten, het ontwikkelen van visie 
op maatschappelijke vraagstukken, de vertaling daarvan naar beleid en het 
signaleren van veranderende of nieuwe opvattingen uit de maatschappelijke 
omgeving, is het voor u als Statenlid belangrijk zich goed te informeren en 
voor te bereiden.



De portefeuillehouders en bureausecretaris helpen graag bij alle mogelijk 
domeinen en dossiers in het waddengebied. Enkele voorbeelden zijn:
• Weerbare waddenkust: een conceptueel raamwerk met beslisregels voor een 

lange termijn handelingsperspectief over waterveiligheid en landgebruik bij 
extreme zeespiegelstijging.

• Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050: onderzoek naar economische kansen 
voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het programma 
Eems-Dollard 2050.

• Wadden en stikstofdepositie: consequenties van de RIVM-analyse over 
stikstofdepositie en de Wadden geduid en in een bredere maatschappelijke en 
juridische context geplaatst.

• Waddenbalans: door het universitaire kenniscentrum Telos uit Tilburg met 
de Waddenacademie en Basismonitoring Wadden ontwikkelde integrale 
gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat. 

• Holwerd aan Zee: advies over vismigratie, doelsoorten, zoet-zoutovergang, 
lokstroom voor het projectplan Holwerd aan Zee.

• Gevolgen ramp MSC Zoe: onderzoek naar oorzaak, schade en gevolgen van de 
ramp waarbij in totaal 342 containers in de Noordzee boven de Nederlandse 
Waddeneilanden verdwenen.

• Monitoring: het identificeren van de beste outcome indicatoren om de resul taten 
van het Waddenfonds en het Investeringsprogramma Wadden te meten.

Voor meer details, zie ook:  
https://www.waddenacademie.nl/organisatie/publicatie-lijst

Feiten en cijfers

De Waddenacademie is opgericht op 30 juli 2008. Sindsdien zijn er in opdracht 
van de organisatie meer dan zestig uitgaven en een vijftal boekjes in de 
‘klassiekerreeks’ gepubliceerd. Komend jaar organiseert de Waddenacademie 
haar 25ste symposium. Bij al deze zaken wordt nauw samengewerkt met 
kennisinstellingen uit de Waddenregio, alle universiteiten van Nederland en 
geregeld ook met wetenschappers uit het buitenland, waaronder het Common 
Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Duitsland. Met het internationale project 
“Zilte teelten - SalFar” is het gelukt om deskundigen uit de hele wereld samen te 
brengen om te praten over het verziltingsvraagstuk. Momenteel komen de meeste 
onderzoeksvragen bij de ministeries en het Waddenfonds vandaan. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.waddenacademie.nl.
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