Verslag workshop #11: Het
verhaal van Marker Wadden
Sessietrekkers: Carrie de Wilde (Rijkswaterstaat) en Sacha de Rijk (Deltares)

De sessie startte met een korte inventarisatie van de deelnemers. Het publiek
bestond voornamelijk uit vertegenwoordigers van overheden en
kennisinstituten. Een doelgroep die we hadden verwacht maar die niet
aanwezig was: natuurbeheerders of adviesbureaus. De motivatie van het
publiek om deel te nemen varieerde van “ik wil de resultaten gebruiken” tot “ik
ben nieuwsgierig.”

Kennis en Monitoring programma Marker Wadden (KIMA)
Marker Wadden is een natuurherstel project. In de presentatie die de workshop inleidde werd een
aantal beelden laten zien. Ze gaven een indruk van de ontwikkeling van de Marker Wadden vanaf de
aanleg in 2016. Deelnemers zagen wat er binnen het Kennis en Monitoring programma Marker
Wadden (KIMA) gaande is; welke monitoring, wat voor onderzoek en innovatie plaatsvindt op
Marker Wadden. Het doel van KIMA is leren van de aanleg en adaptieve kennis generen voor de
verdere ontwikkeling van Marker Wadden of soortgelijke projecten. KIMA levert een bijdrage aan
het versterken van de kennispositie van Nederland op het gebied van ecologie, waterbouw en water
governance.
KIMA loopt in 2022 af. In het laatste jaar staat de disseminatie van de opgedane kennis en
ervaringen centraal. KIMA wil de disseminatie programmatisch aanpakken en gebruikt dit jaar om
een gestructureerd plan van aanpak te ontwikkelen.

Opbrengsten voor kennisdisseminatie KIMA
De discussie na afloop van de presentatie focuste zich op een inventarisatie van de behoefte bij de
nationale gebruikers van KIMA. De workshopdeelnemers vertegenwoordigden slechts een deel van
de potentiële gebruikers, desalniettemin kregen we een aantal bruikbare suggesties van hen. Ten
eerste meldde iedereen dat we vooral gebruik moesten maken van de beelden. Daarnaast raadden
deelnemers aan om ook seminars te houden en rapporten te verspreiden via een goede website. De
tip om StoryMaps te gebruiken zal door ons verder worden verkend. Kortom, voldoende bruikbare
suggesties om een start te maken met het KIMA kennisdisseminatie plan!
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