
septembernummer 2009

Themanummer over ganzen In de afgelopen 30 jaar is het aantal overwinterende ganzen
in Nederland spectaculair toegenomen; de sterke groei van populaties broedende en
overzomerende ganzen is van recentere datum. Je zou kunnen zeggen dat het natuur-
beleid ten aanzien van ganzen succesvol is geweest. Maar de toename van de ‘zomer-
ganzen’ plaatst natuurbeherend Nederland meer en meer voor een dilemma. Er zijn
inmiddels verschillende bestrijdingsmethoden toegepast om de problemen beheersbaar
te maken, met wisselend succes. In dit themanummer zullen de verschillende kanten
rond de ganzenontwikkeling worden belicht. Over welke ontwikkelingen hebben we het
nu precies? Welke onderdelen van het beleid zijn geslaagd en waar gaat het mis?
En hoe is de situatie in Vlaanderen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor andere
diersoorten en de vegetatie? Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten? Is het
huidige beleid inmiddels aan een bijstelling toe?

• Flora en avifauna in de Gelderse Vallei • Witte bacteriematten in de Grevelingen
• Friesche Veen • Amerikaanse Vogelkers

Wat weten we eigenlijk van de Noordzee?
We kunnen er vissen vangen en vieren de eerste
Haringvangst met Vlaggetjesdag in Scheveningen.
De zee vormt een mooie transportroute voor veel scheepvaartverkeer.
We kunnen er grote hoeveelheden zand winnen, niet alleen om onze duinen
te versterken, maar ook voor betonindustrie enz. We kunnen er ook gas
winnen en plaatsen daarvoor platforms. Van recenter datum is het plaatsen
van windturbines in die machtig mooie wijdse watervlakte…

Maar wat zit er onder die oppervlakte? Soms wordt dit zichtbaar en zijn er
strandingen van walvisachtigen, zoals de Bruinvis. Of vinden we massale hoeveel-
heden Amerikaanse mesheften tussen het algenschuim, maar moeten beter
zoeken naar andere schelpen, zoals nonnetjes, of eikapsels van roggen.
De veelzijdigheid van de natuur van de Noordzee is echter veel groter en dat geldt
ook voor de bedreigingen voor deze natuur. De publiciteit over de Noordzee blijft
ten onrechte vaak beperkt tot vis en visserij. In dit themanummer is getracht de veel-
zijdigheid van de Noordzee als grootste natuurgebied van Nederland te belichten.
Welke gevolgen hebben (het plaatsen van) windturbines, zandsuppleties, scheep-
vaart, afval en andere sporen van menselijk gebruik voor deze biodiversiteit?
Welk beleid is er rond de bescherming van flora en fauna in de Noordzee en is
dat afdoende?

Aanleiding voor het verschijnen van dit nummer vormt de instelling van een aantal
beschermde gebieden in het Nederlandse deel van de Noordzee alsmede de aandacht
die de Natuurbalans van 2008 gaf aan de Noordzee. Ook in het Belgische deel van de
Noordzee zijn beschermde gebieden aangewezen.
Rijkswaterstaat Dienst Noordzee verleende subsidie voor dit themanummer.

De themaredactie bestond uit Waldo Broeksma (RWS-Noordzee),
Sylvia van Leeuwen (op persoonlijke titel), Han Lindeboom (IMARES Wageningen UR),
Lisa van der Veen (Stichting De Noordzee) Irma Knevel, Bart van Tooren &
Isa Schimmel (alle drie De Levende Natuur).
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Gebiedsbescherming en biodiversiteit in de Noordzee
H.J. Lindeboom, H.J.L. Heessen, M.S.S. Lavaleye & M.F. Leopold
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