
 

Agenda 

Start Eind Onderwerp 

10.00 
10.10 

10.10 
10.30 

Bert Wassink, burgemeester Terschelling: Woord van welkom 
Esther Wolfs (Wolfs Company): Introductie 

10.30 11.50 1. Introductie over het waarderen van natuur 
In de introductie wordt toegelicht waarom het relevant kan zijn om natuur 
te waarderen. Hoe kan sociaaleconomische waardering bijdragen aan 
dringende kwesties die spelen op Terschelling? Verschillende voorbeelden 
zullen worden getoond over de impact van het waarderen van natuur. 
Deze sessie biedt een kader om te bepalen wanneer het waarderen van 
natuur wel en niet relevant is, welke uitdagingen bij een waardering komen 
kijken en hoe een waardering van natuur binnen het eigen vakgebied kan 
worden toegepast. 

10.50 11.00 Video: The Natural Treasures on Bonaire 

11.00 11.15 Koffie & thee 

11.15 11.45 2. Ecosystemen, ecosysteemdiensten en bedreigingen  
In dit tweede deel gaan we dieper in op het concept ecosysteemdiensten 
als raamwerk voor het waarderen van natuur. De verschillende soorten 
ecosysteemdiensten zullen worden besproken om de link tussen natuur en 
welzijn inzichtelijk te maken. Ook discussiëren we over mogelijke 
bedreigingen voor de natuur en ecosysteemdiensten.  

11.45 12.45 Groepsopdracht: Het in kaart brengen van lokale ecosysteem 
diensten doormiddel van ‘participatory mapping’ 
Belangrijke ecosysteemdiensten voor Terschelling worden geïdentificeerd 
en vervolgens ruimtelijk in kaart gebracht door de deelnemers in groepen 
van 4. De focus zal op de culturele diensten liggen, voornamelijk 
‘recreatie’, ‘esthetische schoonheid’ en ‘toerisme’. Dit zal gedaan worden 
door deze diensten te markeren op uitgeprinte kaarten van de 
natuurgebieden op Terschelling en de omliggende wadden.  

12.45 13.45 Lunch  

13.45 14.15 3. Casestudie: Ecosysteemdiensten en de uitbreiding van Marine 
Protected Areas op de Cayman Islands  
Een casestudie wordt gepresenteerd waarin de stappen van een 
waarderingsstudie worden doorlopen: het formuleren van de beleidsvraag, 
het vaststellen van de scope van het onderzoek, de analyse en de 
toepassing van de resultaten.  

14.15 14.30 Plenaire discussie: toepassingen van een waarderingsstudie op 
Terschelling  
Op basis van de bedreigingen die tijdens de ochtendsessie zijn 
besproken, kunnen bepaalde beleidsinterventies worden geïdentificeerd. 
Tijdens de discussie zal worden besproken hoe een waarderingsstudie 
inzicht kan geven in de maatschappelijke effecten van deze 
beleidsinterventies.     

14.30 15.15 4. Informeren van het besluitvormingsproces 
Tijdens de laatste sessie zullen we bespreken hoe resultaten van een 
waarderingsstudie gebruikt kunnen worden om het besluitvormingsproces 
rond natuurbeleid te informeren.  
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15.15    15.30   Koffie & thee 

15.30 16.00 Groepsopdracht: informeren van het besluitvormingsproces op 
Terschelling? 
In deze opdracht gaan we in op hoe de resultaten uit een toekomstige 
waarderingsstudie gebruikt kunnen worden om het besluitvormingsproces 
aangaande natuurbeheer te informeren. De volgende vragen worden 
doorlopen: 

- Wie moet er overtuigd/geïnformeerd worden? 
- Wat is een effectieve boodschap? 
- Welke resultaten moeten gecommuniceerd worden? 
- Hoe kun de boodschap het best gecommuniceerd worden? 

16.00 16.30 Samenvatting van de dag 

16.30 17.00 Borrel 
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