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Themanummer
Gedurende de laatste decennia is heel veel

onderzoek uitgevoerd in de Waddenzee. De relatie

tussen het economisch gebruik van de Wadden-

zee en de gevolgen daarvan voor bijv. de

foerageermogelijkheden voor vogels vormen

daarvoor een belangrijke oorzaak. Er zijn ondanks

de veelheid aan onderzoek toch nog uiteen-

lopende denkbeelden over de belangrijkste

oorzaken voor die achteruitgang, en daarmee

ook voor de mogelijkheden voor herstel.

De themaredactie:
Hein Sas (PRW), Tjisse van der Heide (RUG),
Jaap van der Meer (NIOZ/VU),
Jaap de Vlas (RWS, inmiddels gepensioneerd),
Bart van Tooren & Isa Schimmel (beiden DLN).
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Waddenzee
Het Programma Naar een rijke Waddenzee (PRW), initiatiefnemer
en sponsor van dit themanummer, is mede om die reden opgericht.
Het PRW kent als adagium ‘leren door doen’: herstelmaatregelen
uitproberen, de effecten daarvan door middel van monitoring vol-
gen en daarvan leren voor volgende stappen. Het laatste artikel in
dit nummer gaat over de projecten die het PRW in dit kader heeft
geïnitieerd, of bezig is in gang te zetten.
In 2010 zijn voorts twee grote onderzoekprogramma’s gestart om te
trachten het functioneren van de Waddenzee beter te ontrafelen en
daarmee ook beter inzicht te krijgen in de herstelmogelijkheden:
Mosselwad en Waddensleutels. In dit themanummer een introduc-
tie op beide programma’s.
Ook spelen er vragen rond effecten van klimaatverandering en de
daarbij te verwachten zeespiegelstijging. Kan er wat dit betreft
geleerd worden van effecten van bodemdaling als gevolg van gas-
winning en versterken deze twee elkaar? Ook lijkt toename van
stormgedreven kwelderoverstromingen in de zomer negatieve gevol-
gen te hebben voor broedende wadvogels.

Veel onderzoek gaat uit naar de effecten van slib, troebelheid in de
Waddenzee. In de Eems-Dollard is aangetoond dat de troebelheid is
gestegen door ingrepen van de mens. Met name het steeds verder
uitbaggeren van de vaargeul is daarvoor verantwoordelijk. Flora en
fauna zijn sterk aangetast. Maatregelen worden nog onderzocht.

Het voorgaande illustreert de hoeveelheid onderzoek in de Wad-
denzee. Dat onderzoek is veelal gebundeld in talloze rapporten en
slechts een veel kleiner deel is in meer detail gepresenteerd aan
een groter publiek. In dit themanummer wordt getracht, zonder
compleetheid te betrachten, een overzicht te geven van veel van
dit uitgevoerde onderzoek. Daartoe geven de eerste artikelen een
overzicht van de huidige situatie van flora en fauna (ook exoten)
in de Waddenzee. De aandacht gaat vooral uit naar de basis van
de voedselketen, want dat is het fundament van het ecosysteem.
Daardoor is er voor zeehonden geen plaats in dit themanummer
en komen ook vogels beperkt aan bod. Elders zijn dit juist de
soorten die de meeste aandacht krijgen. Vervolgens worden in
enkele artikelen de effecten van herstelprogramma’s voor de aan-
wezigheid van mosselbanken en zeegras beschreven. Daarna
wordt ingegaan op de gevolgen van kwelderwerken, gaswinning
en klimaatverandering. Apart wordt ingezoomd op het Eems-
estuarium en het hiermee in sterk contrast staande Banc d’Arguin:
wat kan er van dit laatste wadgebied geleerd worden? Enkele inter-
views geven de visies weer van mensen die vanwege hun werk al
heel lang betrokken zijn bij het onderzoek en het wel en wee van
het Waddengebied.
We hopen zo met dit themanummer een breed overzicht te geven
van het onderzoek in de huidige Waddenzee en van de huidige
kennis over het functioneren van dit zo belangrijke natuurgebied.
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