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Wageningen UR en TNO hebben een deel van hun activiteiten gebundeld
in een nieuw instituut dat zich richt op strategisch en toegepast marien
ecologisch onderzoek met als focus Marine Living Resource Management
(het duurzaam beschermen van, het oogsten uit en het meervoudig gebruik
van zee- en kustgebieden). Tot nu toe bent u ons vooral tegengekomen onder de
werknaam Wageningen TNO Marien. Vanaf nu is onze deﬁnitieve naam:

IMARES
Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies

Het nieuwe instituut is een samensmelting
van Alterra Texel, Nederlands Instituut
voor Visserij Onderzoek (bekend als RIVO)
in IJmuiden en Yerseke en de locatie Den
Helder van TNO Bouw en Ondergrond.
Wageningen & TNO IMARES verbindt de
maatschappelijke thema’s economische opbrengst, natuurbescherming, economisch
ruimtegebruik en waterkwaliteit van kusten zeegebieden. Door de samenvoeging
van deze onderzoeksgroepen wordt een
belangrijke stap voorwaarts gezet in de
vorming van één nationaal instituut voor
strategisch en toegepast marien ecologisch
onderzoek.
Actuele onderwerpen
Het nieuwe instituut richt zich op: duurzame
visserij, windmolenparken, olie-, gas- en
zandwinning, verzilting, herstel zoet-zout
overgangen, kustverdediging, aanleg tweede Maasvlakte, verdieping Westerschelde,
ontwikkeling zeereservaten, toepassing van
Vogel- en Habitatrichtlijn, implementatie
van de EU mariene strategie en de Kaderrichtlijn Water, milieurisicobeoordeling en
de ontwikkeling van nieuwe vormen van
aquacultuur.
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De nadruk van ons onderzoek ligt daarbij
op:
• Ecosysteem dynamica van onder andere natuurlijke versus door de mens
geïnduceerde veranderingen.
• Beoordeling van (economische) gebruiksfuncties en multifunctioneel
ruimtegebruik vanuit ecologisch perspectief.
• Bescherming van mariene ecosystemen, vooral habitat en voedseleisen
van toppredatoren en kwetsbaarheid
van bodemfauna.
• Ontwikkeling van beheersystemen
waaronder integrale datasystemen en
advisering over de gevolgen van beheerscenario’s voor de zee en visserij
(modellering).
Naast deze zoute onderzoeksvelden blijft
het nieuwe instituut actief op een aantal
onderzoeksvelden in het zoete domein waar
ze vanuit haar mariene positie een onderscheidende meerwaarde kan bieden. Dit
betreft onder andere de visstandmonitoring
in de zoete wateren en de ecotoxicologische
beoordeling van stoffen en efﬂuenten.
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Door de integratie van de verschillende
onderzoeksgebieden beschikken wij over
een gedegen kennisbasis ten aanzien van
de ecologische veranderingen die zich in
de Noordzee en aangrenzende kustwateren
en stroomgebieden voordoen. Met deze
brede basis zijn wij in staat de economische ontwikkeling van de zee nog beter te
beoordelen op de ecologische inpasbaarheid om zo ook bij te kunnen dragen aan
het behoud van de natuurwaarden van de
zee. Bij de uitvoering van het onderzoek
wordt in veel gevallen samengewerkt met
de moederorganisaties Wageningen UR en
TNO en andere onderzoeksinstituten zoals
het NIOZ, NIOO en het Delta Instituut.

Van het NGVA bestuur

Geacht lid van het
Genootschap,
Het versturen van uitnodigingen
voor NGVA thema-avonden en vergaderingen kost ons genootschap
een aanzienlijk bedrag aan papier
en porto kosten. Het versturen per
e-mail van de uitnodigingen is
veel goedkoper. Een ﬂink deel van
u heeft aansluiting op het internet
en heeft zijn of haar e-mail adres
al aan de secretaris van het NGVA
doorgegeven en krijgt de berichten
ook via dit medium toegezonden.
Maar nog niet allemaal. We zouden,
als U dit nog niet heeft gedaan,
U willen vragen uw e-mail adres
aan secretaris@ngva.org door te
geven, en hem ook op de hoogte te
brengen als dit adres veranderd.
Bedankt!

2/2006

Aqua nr.2 2006.indd 11

Voor bestaande klanten blijft een aantal
zaken bij het oude
Via de gebruikelijke telefoonnummers blijft
uw vaste aanspreekpunt bereikbaar. Ook
kunt u er op rekenen dat wij het onderzoek
blijven uitvoeren op de voor ons gebruikelijke onafhankelijke wijze. Wel verwachten
wij dat we, door de verbreding van de kennisbasis, beter in staat zullen zijn de steeds
complexer wordende onderzoeksvragen
integraal te beantwoorden om daarmee
een basis te leggen voor economisch en
maatschappelijk geaccepteerde oplossingsrichtingen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben
dan zouden we het zeer op prijs stellen als
u ons dit laat weten.

(advertentie)

VACATURE
Wij zoeken voor
een klant in Nigeria
een manager voor
het opzetten van een
500 ton
meervalkwekerij.
Inlichtingen: Willy Fleuren
06-51 208 010
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