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zich meer op economie

Groningen De Waddenacademie

richt zich de komende jaren meer

op de economie in het waddenge-

bied. Dat zegt voorzitter en direc-

teur van de academie, de Groningse

hoogleraar regionale arbeids-

marktanalyse Jouke van Dijk. "We

kijken niet alleen over de dijk het

water in, maar ook aan de andere

kant."

Er was deze week goed nieuws

voor de in Leeuwarden kantoor-

houdende organisatie, die vijf jaar

geledenwerd opgericht. Een evalu-

atiecommissie onder leiding van

voormalig commissaris van de Ko-

ningin van Drenthe en oud-minis-

ter Margreeth de Boer oordeelde

positief over de Waddenacademie.

De kwaliteit en de hoeveelheid on-

derzoek werden als zeer goed be-

oordeeld.

Die beoordeling komt op een be-

langrijkmoment voor de academie.

Juli volgend jaar eindigt de subsi-

diëring. Nu wordt 90 procent van

de kosten betaald door het Wad-

denfonds en 10 procent door de

provincie Friesland. Bovendien

trekt de Koninklijke Nederlandse

Akademie vanWetenschappen zijn

handen af van de Waddenacade-

mie. Die moet op zoek naar een

nieuw organisatiemodel.

"We zijn al in gesprek met het

Waddenfonds over voortzetting

vande subsidie. Ik bendaar zeer op-

timistisch over", zegt Van Dijk.

De Boer hield de academie overi-

gens wel voor dat de focus niet al-

leen op ecologische onderwerpen

moet liggen. Ook moet er gewerkt

worden aan de verbreding van het

draagvlak in het waddengebied. In

de regio zou men het werk van de

academie te ’abstract’ vinden en te

’ver van de praktijk af’. Bij de pro-

vincies zouden ook niet alle be-

stuurders overtuigd zijn van het

nut van de Waddenacademie.

Van Dijk: "Dat we in de eerste vijf

jaar van ons bestaan vooral ecolo-

gisch onderzoek hebben gedaan,

komt doordat de financiering daar-

van makkelijker is. Voor sociaal-

economisch onderzoek zijn veel

minder fondsen, zeker in de regio.

Bovendien kunnen we ook niet al-

les tegelijk doen."

Inmiddels wordt druk gewerkt

aan onderwerpen met een econo-

mische insteek. "Er zijn veel concre-

te ideeën. We zijn in gesprek met

vissers over de garnalenvisserij,

met aardappelboeren over de ver-

zilting en met Groningen Seaports

over het dichtslibben van het ha-

vengebied in de Eemshaven en

Delfzijl. En ook op het gebied van

het toerisme zijn er plannen."

De geringe omvang vande acade-

mie legt beperkingen op, aldus de

directeur. "We zijn maar een klein

clubjemet vijfmensen.Wekunnen

nietmet elke verenigingvandorps-

belangen in het gebied praten."

Er zijn contacten met de Unesco.

De evaluatiecommissie waar-

schuwde voor een al te innige band.

"Wordt het niet onnodig bureau-

cratisch?", aldus De Boer. Van Dijk

belooft dat hij daar goed op let.


