
De commissie Meijer adviseerde in 2004 het kabinet ingrijpende 
maatregelen te nemen om de Waddenzee als uniek natuur-gebied in 
stand te houden en te verbeteren. Voor een duurzame ontwikkeling is 
meer evenwicht nodig tussen ecologie, economie, cultuur, geologie, 
klimaat en sociale ontwikkelingen in het gebied. Om dit te bewerk-
stelligen is ruim 5 jaar geleden onder meer de Waddenacademie, 
een onafhankelijk kennisinstituut, in het leven geroepen.

“Wij bestuderen  
het waddensysteem  
als een geheel”
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Natuur beleven aan Kust&Zee

“Wij bestuderen het waddensysteem als 
een geheel. Dat betekent dat wij kijken naar 
het hele gebied dat zich uitstrekt van Den 
Helder tot voor de kust van Denemarken en 
naar het samenspel van alle aspecten”, legt 
Prof. dr. Jouke van Dijk uit, voorzitter van 
de  Waddenacademie-KNAW. “In feite zijn 
wij een netwerkorganisatie die wetenschap, 
beleid en praktijk dichter bij elkaar brengt 
en kennis en ervaringen beter met elkaar 
laat delen.” 

Samenhangend onderzoek
“Zelf zijn wij geen onderzoeksinstituut. 
Noem ons een ‘makelaar in kennis’. Wij 
stimuleren onderzoekers en instellingen 
om te bestuderen wat wij allemaal nog niet 
weten van het Waddengebied”, legt Van 
Dijk uit. Hij noemt het project METAWAD 
dat onderzoekt hoe de Waddenzee als 
getijdengebied functioneert als onderdeel 
van een internationaal ecosysteem.  

En WALTER, een monitoringsysteem dat 
de effecten van allerlei disciplines op het 
natuurlijke systeem van het Waddengebied 
in kaart brengt. Projecten zoals Mosselwad, 
waar ook Vereniging Kust&Zee bij betrokken 
is, voeden WALTER met hun meetgegevens.   

Kennis toegankelijk maken  
Vervolgens zorgt de Waddenacademie 
ervoor dat deze kennis en informatie 
voor iedereen toegankelijk wordt. Samen 
met de Waddenvereniging worden 
onderzoeken vertaald voor een breed 
publiek en wekelijks gepubliceerd op 
de websites van beide organisaties 
onder de naam ‘WadWeten’. Met het 
digitale waddeninformatiesysteem, 
WISWAD, koppelt de organisatie de vele 
waddenarchieven en databanken aan 
elkaar. “Maar ook met onze boeken, films, 
presentaties en colleges, zelfs op Oerol, 
bereiken wij een groot publiek.” 

Stip op de horizon 
“Als Waddenacademie nemen wij geen 
standpunt in over hoe het Waddengebied 
er uit moet zien. Wel hameren wij er 
voortdurend op een samenhangend 
totaalplan te maken voor de verschillende 
functies van het gebied. Met als doel de 
UNESCO Werelderfgoedstatus in stand te 
houden en het gehele gebied vooruit te 
helpen’’, vervolgt Van Dijk. “Plaats een 
stip op de horizon om aan te geven waar je 
samen naartoe wilt,” is zijn motto. 

Bedreigingen  
Daar waar bedreigingen zijn, probeert de  
Waddenacademie de gevolgen ervan voor 
iedereen inzichtelijk te maken. “Denk daarbij  
aan bodemdaling als gevolg van gas- en  
zoutwinning of aan de zeespiegelstijging. 
Ook de bedrijvigheid in de havens van het 
Eems-Dollardgebied kan  een gevaar voor 
de ecologie van De Wadden inhouden”, 
aldus de voorzitter.     

Verstandig meebewegen
“Het Waddensysteem is voortdurend in 
beweging. Het is de kunst hier op een 
verstandige manier in mee te bewegen, 
zodat de bijzondere ecologie van dit 
getijdengebied in stand blijft waarbinnen 
mensen wel kunnen blijven wonen, werken 
en recreëren”, besluit Van Dijk. 
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