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De Waddenacademie: 10 jaar 
werken aan kennis voor een 

duurzame toekomst van de Wadden

Prof.dr. Jouke van Dijk
Directeur Waddenacademie
Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse RUG

Presentatie voor Rotary Leeuwarden
Huis voor de Wadden, Leeuwarden, 4 maart 2019.
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Wadden UNESCO 
Werelderfgoed: 
Uniek natuurgebied in 
een regio waar ook veel 
mensen wonen die 
werk en inkomen nodig 
hebben

Wadden is UNESCO 
Werelderfgoed sinds
2009.

In 2014 is het uitgebreid
met het Deense deel en
stukken boven de Duitse
eilanden

Maar: de Nederlandse
eilanden en de estuaria
die toegang geven tot de 
grote havens horen er
niet bij!
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De Wadden Sea Region is een gebied dat zowel
de de kuststreek, de Waddenzee, de eilanden omvat, maar ook de 
relevante delen van de Exclusive Economic Zones (EEZ) van 
Denemarken, Duitsland en Nederland. Wordt gebruikt door WSF/CWSS 

Aanleiding voor en instelling van de 
Waddenacademie
• Eindrapport ‘Ruimte voor de Wadden’ van de 

Adviesgroep Waddenzeebeleid (Cie. Meijer, 2004):

• Constatering dat d.d. 2004 beleid en beheer van de 
Waddenzee in een impasse zijn geraakt;

• Lacunes in kennis en in monitoring; Kennis over 
waddengebied versnipperd, slecht ontsloten en 
daardoor niet beschikbaar voor beleid en bestuur; 
Te weinig coördinatie en integratie van onderzoek;

• Kabinetsbesluiten: instelling van Waddenfonds
voor versterking van natuur en economische 
draagkracht; instelling van Waddenacademie voor 
versterking van de ‘kennishuishouding’ 
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Doelstellingen Waddenfonds

1. Het vergroten en versterken van de natuur- en 
landschapswaarden van het waddengebied;

2. Het verminderen of wegnemen van externe 
bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de 
Waddenzee;

3. Een 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. Het ontwikkelen van een duurzame 
kennishuishouding ten aanzien van het 
waddengebied.
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De Waddenacademie

• 30 Juli 2008: Start Waddenacademie-KNAW

• 1 en 2 December 2008: inauguratie symposium

• Vanaf 1 Juli 2014: Stichting Waddenacademie 

• In 2016 is de Young Wadden Academy 
opgericht voor het stimuleren van 
betrokkenheid jonge wetenschappers.

• De Waddenacademie is een 
netwerkorganisatie die fungeert als 
kennismakelaar en het is geen onderwijs en/of 
onderzoeksinstituut.
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Missie van de Waddenacademie

“De Waddenacademie verbindt kennis over het 
Waddengebied en maakt deze toegankelijk en 
toepasbaar. De kennisgebieden zijn de 
geowetenschap, ecologie, cultuurhistorie, economie, 
klimaat en water. De Waddenacademie draagt zo bij 
aan de duurzame ontwikkeling van het 
waddengebied, waar de waarden van de natuur en 
het landschap aan de basis staan van identiteit, 
welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en 
bezoekers.”
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Taken Waddenacademie

• Agenderen (vragen articuleren): het op de bestuurlijke 
en wetenschappelijke agenda zetten van 
onderzoeksvragen die voor een economisch en 
ecologisch verantwoorde toekomst van het 
waddengebied relevant zijn;

• Programmeren (vragen (laten) beantwoorden): het 
stimuleren van een goede samenhang tussen regionaal, 
nationaal en internationaal waddenonderzoek;

• Informeren (kennis uitdragen): het op een 
toegankelijke en verantwoorde wijze naar buiten 
brengen van de resultaten van waddenonderzoek;

• Monitoren: het in kaart brengen en duiden van 
langjarige ontwikkelingen in het waddengebied in het 
ecologisch, economisch en sociaal-cultureel domein. 
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Portefeuillehouders
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Van link naar rechts: 

Prof.dr.ir. Pier Vellinga

Klimaat en Water

Prof.dr. Katja Philippart

Ecologie
Klaas Deen, secretaris

Prof.dr. Piet Hoekstra

Geowetenschap

Dr. Meindert Schroor

Cultuurhistorie

Prof.dr. Jouke van Dijk,   
Sociale en Ruimtelijke 
Economie, tevens 
directeur 

Formatie: 1,3 fte wetenschappelijk 
+ 2,4 fte ondersteunend personeel
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Huisvesting bureau Waddenacademie:

Huis voor de 
Wadden,
Ruiterskwartier, 
Leeuwarden 

Samen met 
Regiecollege 
Waddengebied 
(RCW) en het 
Waddenfonds
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Evaluatie 2013‐2018
Zelfevaluatie rapport + 
Appendices: wat hebben we 
gedaan en wat vinden we daar 
zelf van

Evaluatie rapport:
Citeria Evaluatie SEP:
1. Wetenschappelijk Kwaliteit
2. Maatschappelijke relevantie
3. Levensvatbaarheid
+ 4. Bijdrage aan Duurzame 
Kennishuishouding Waddenfonds 
Oordeel: 4 x Zeer Goed
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Publicaties in de 
periode 2013 ‐
2018:

Rapporten en 
adviezen op 
eigen initiatief, 
op verzoek van 
het Waddenfonds 
en van andere 
partijen.
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Symposia en congressen in de afgelopen vijf jaar (1)
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Symposia en congressen in de afgelopen vijf jaar (2)

En daarnaast kleinere specifieke workshops
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Deze is mei 2018 aangenomen op de trilaterale regeringsconferentie 
in Leeuwarden  Volgende stap: de vertaling en uitvoering naar 
bruikbare kennis voor beleid en beheer in het Waddengebied. Dat lukt 
alleen als we daar met het Waddenfonds en alle andere stakeholders 
gezamenlijk aan gaan werken. Daar willen wij graag met u voor gaan! 

Trilaterale Kennisagenda
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Dilemma’s 
• Wat doe je met je kennis? Hoe zeker ben je 

c.q. moet je zijn? Gewicht van je autoriteit?

• Aan wie vertel je wat? Passief als ze wat 
vragen, actief als wetenschapper? Als 
betrokkene?  Om iets te bereiken c.q. te 
voorkomen voor een bepaalde groep? Sta je 
de pers te woord? Benader je de pers actief?

• Ook al heb je gelijk, moet je het dan wel 
zeggen? Bijvoorbeeld als je het wel 
sympathiek vindt, een onderdeel niet klopt, 
maar het grotere doel wel OK is?
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Sociaal economische uitdagingen Wadden

• Demografie: krimp, vergrijzing, migratie  uitsortering

• Regionale economie en arbeidsmarkt: (jeugd)-werkloosheid, 
laag inkomen en opleiding  nodig: banen en mensen. 

• Leefbaarheid, wonen, welzijn (well-being, OECD)

• Interactie Economie  Ecologie, in sectoren als visserij, 
landbouw, energie, toerisme Wadden UNESCO 
Werelderfgoed, havens en daaraan gerelateerd activiteiten 
als scheepsbouw, baggeren en industrie

• Wadden neutrale economie footloose sectoren: zorg en 
welzijn, zakelijke diensten; wonen  ICT Breedband

• Verbeteren regionale aandeel in de waarde keten, meer 
innovatie en ondernemerschap 

•  Investeringen in economische activiteiten  
die passen bij het gebied en bij de mensen20

Kansrijk volgens de Waddenacademie:

• Toerisme

• Voedselvoorziening, o.a zilte teelten

• Zakelijke en persoonlijke diensten

• Wonen

Bevolkingsontwikkeling Wadden gemeenten
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Birth surplus
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Waddengemeenten ‐ demografie 2012‐2018

Bevolkingsontwikkeling Natuurlijke aanwas Migratiesaldo

23
Scores Woonfactoren

Platteland/Stad

Woonomgeving + -
Basisvoorzieningen   - +
Plusvoorzieningen    - +
Overlast&Veiligheid + -

Smaken verschillen!

Bron: Bureau Louter, Waar willen we wonen 2011

Hoog gewaarde plaatsen voor toerisme in 
wadden gemeenten in 2013

Hoog gewaardeerde gebieden in de Wadden 
volgens de hotspotmonitor

Sources: 
Sijtsma et al. (2014) WaLTER rapportage
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Waar komen de mensen 
vandaag die de Wadden 
aantrekkelijk vinden?

Afstand speelt een rol, 
maar in Duitsland veel 
minder dan in 
Nederland!

De Wadden hebben nu 
al 16 miljoen fans!

Ontwikkeling toeristische banen
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Ontwikkeling toeristische werkgelegenheid
2013‐2017
(2013=100)

Waddeneilanden Wadden Wal Totaal

De eilanden hebben geen last 
gehad van de  economische crisis!
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Eilanden: redenen van het bezoek Kenmerken van eiland bezoekers

• 74 – 86 % is eerder op zelfde eiland 
geweest, vaak als kind al, op Vlieland 
het minst

• Er komen vooral Nederlanders, alleen 
op Ameland 20% Duitsers

• Meestal blijft men 4-6 dagen, het 
kortste op Vlieland en 
Schiermonnikoog, Schier ook heel veel 
dagjesmensen

• Meer dan 50% is zeer tevreden, maar 
5% ontevreden 
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De sliktoerist versus de zandtoerist
(Geurt Busser, Waddenschilder)
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Doelgroepen: 7 leefstijlen
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Pier bij Holwerd

33

Nordeich

Provincie Noord-Holland, 21 juni 2012 34

Duits strandvertier

Spoelmeer

Holwerd aan Zee!
Ander probleem Holwerd-Ameland: de 
vaargeul slibt dicht? Hoe los je dat op?
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Voedselvoorziening
• Streekeigen producten, in combinatie met een toenemende 

waardering van gezondheid en duurzaamheid aspecten van 
voedsel waarbij zoveel mogelijk waarde in de keten in het 
kustgebied zelf wordt toegevoegd in een geclusterde aanpak 
waardoor kleinschalige activiteiten elkaar gaan versterken en tot 
nieuwe hoogwaardige producten leiden die op nieuwe markten 
kunnen worden afgezet. Bijvoorbeeld Garnalen hier pellen.

• Zilte teelten: in zeewater geteelde voedsel producten zoals 
schelpdieren, zeewier, algen en op zilte gronden geteelde 
gewassen voor consumptie, maar ook voor de export van 
pootaardappelen.

• Voor zilte teelten valt ook te denken aan het opzetten van een 
internationaal research- en demonstratiecentrum wat kan leiden 
tot nieuwe producten, maar ook tot nieuwe en verbeterde 
productiemethoden, wat op zichzelf ook een exportproduct kan zijn.
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Pulskor ipv Boomkor in garnalenvisserij

© Planet Texel

Gevolgen voor 
natuurwaarden?

Nieuwe
activiteiten?
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Containerramp MSC ZOE
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Conclusie:

Wonen, werken en recreëren in het 
Waddengebied:

Dat is heel goed mogelijk, maar dan moet 
je wel keuzes maken en gericht 
investeren, want niet alles kan. 

Economie en Ecologie zitten elkaar soms 
in de weg, maar kunnen elkaar ook 
versterken! 

En daarvoor is kennis nodig!!
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Hartelijk dank voor uw 
aandacht!

www.waddenacademie.nl


