
aanpassing visserij beleid 
Rond de visserij op zee en in de kustwa- 
teren hangt nog steeds een bepaalde ro- 
mantiek. De werkelijkheid is minder 
idyllisch. Modern uitgeruste visserssche- 
pen kunnen probleemloos de scholen vis 
opsporen en zijn in staat om de visstand 
in de zeeën drastisch te wijzigen. In de 
ondiepe kustwateren weten schelpdier- 
vissers de kokkel- en mosselbanken feil- 
loos te vinden en leeg te vissen. Dat dit 
in gebieden als de Waddenzee en 
Oosterschelde op grote natuurbezwaren 
stuit ligt voor de hand, maar ook de na- 
tuurwaarden van de Noordzee verdienen 
een ander visserij beleid. 

De visserijsector heeft na de Tweede We- 
reldoorlog een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt. Het motorvermogen van 
vissersboten is met de jaren in duizeling- 
wekkende vaart toegenomen. Nu heb- 
ben de 600 Nederlandse kotters samen 
meer vermogen dan de ruim 10.000 vis- 
sers in Portugal. Maar niet alleen het 
motorvermogen, ook de apparatuur 
waarmee gevist wordt is danig veran- 
derd. Computers hebben ook hier hun 
intrede gedaan. De vismethoden zijn 

Intensieve kokkelvisserij kan tijdens vorst- 
periodes leiden tot sterfte van steltlopers, 
met name scholeksters (foto: H.v.Reeken, 
RWS).  

veel effectiever geworden, maar grijpen 
tevens veel dieper in op het leven in het 
water en op de bodem. 

Voor de natuurwaarden van de 
Noordzee en de kustwateren is deze ont- 
wikkeling ronduit ongunstig. Vroeger 
werd gevist op een manier die geen 
merkbare invloed had op het eco- 
systeem. Nu wordt de visstand bepaald 
door de visserij-inspanning. Sommige 
vissoorten zijn al nagenoeg verdwenen 
uit de Noordzee, zoals de Pieterman. 
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terie de wensen t.a.v. dit beleid op tafel 
gelegd. 

Uitgangspunt is dat de kustwate- 
ren en de Noordzee gezien moeten wor- 
den als belangrijke grootschalige natuur- 
gebieden. Dat._betekent bijvoorbeeld dat 
het wetlandsbeleid, inclusief het begrip 
'wise use' waarin de natuurbescher- 
mingsdoelstellingen centraal staan, ook 
op de visserijproblematiek van toepas- 
sing is. Voor kustwateren als de Wad- 
denzee, de Oosterschelde en de Voordel- 
ta staat de natuurfunctie zelfs voorop in 
het overheidsbeleid. 

Voor de Noordzee is een belang- 
rijke bijdrage aan de discussie geleverd 
door onderzoek van het NIOZ (Neder- 
lands Instituut voor Onderzoek der 
Zee). Het NIOZ heeft een moedige po- 
ging gedaan om de natuurproblematiek 
van de Noordzee in beeld te brengen. 
De studie mondde uit in een pleidooi 
voor een tweetal grote maritieme reser- 
vaten. Uitgangspunt is dat alle verschil- 
lende milieutypes van de Noordzee in 
deze beschermde gebieden aanwezig 
zijn, zoals grind-, zand- en slikbodems, 
diepe en ondiepere gedeeltes. Uit deze 
gebieden behoren (naast andere nfiuur- 
en milieuonvriendelijke activiteiten) alle 
vormen van visserij geweerd te worden, 
zodat alle natuurpotenties die de Noord- 
zee kent, zich in deze gebieden kunnen 
ontwikkelen. Het eerste gebied ligt di- 
rect ten noordwesten van de Waddenei- 
landen en heeft een omvang van 10.000 
km2. Het tweede gebied betreft het Kla- 
verblad, het enige grindgebied van bete- 
kenis in het Nederlandse deel van de 
Noordzee, ca 800 km2 groot. 

Naast deze maatregel moet het 
beleid gericht zijn op het herstel van een 
natuurlijke, ecologisch verantwoorde vis- 
stand. Eerste vereiste is het inkrimpen 
van de vissersvloot, zodat overbevissing 
wordt voorkomen. Gezien de internatio- 
nale aspecten gaat dit de mogelijkheden 
van de Nederlandse regering te boven, 
zodat op Europees niveau maatregelen 
moeten worden bedongen, zonder overi- 
gens de Nederlandse verantwoordelijk- 
heid geheel in handen te leggen van 
Europese organen. Met name de indus- 
triële visserij, waarbij met grote trawlers 
wekenlang op zee wordt verbleven, is 
een doorn in het oog. De hoeveelheid vis 
en vissoorten die deze visserijvorm ver- 
werkt heeft duidelijk consequenties voor 
de vogelstand op de Noordzee. 

Wat de kustwateren betreft spitst 
de discussie zich toe op de schelpdier- 

visserij. Het gaat dan m.n. om de 
mosselzaad- en kokkelvisserij. Zoals voor 
de andere vormen van visserij geldt, is 
ook in deze sector de vraag actueel of de 
omvang van de vloot wel in overeen- 
stemming is met de hoeveelheid schelp- 
dieren die zonder ecologische proble- 
men is op te vissen. Het feit dat gedu- 
rende het afgelopen seizoen de helft van 
het aantal kokkel-schepen werkloos aan 
de kade is blijven liggen (of zijn heil in 
Engeland is gaan zoeken; er werd zelfs 
een schip in het voormalige Oost- 
Duitsland gesignaleerd), maakt duide- 
lijk dat een reductie van het aantal sche- 
pen gewenst is. 

Vanuit het principe dat alle na- 
tuurpotenties in de kustwateren tot ont- 
wikkeling moeten kunnen komen is het 
sluiten van gebieden voor de schelpdier- 
visserij noodzakelijk. Ook hier geldt als 
belangrijkste criterium dat in deze ge- 
bieden alle kenmerkende milieutypes in 
voldoende omvang vertegenwoordigd 
moeten zijn. Dit principe uitwerkend 
voor de Waddenzee adviseerde de Na- 
tuurbeschermingsraad staatssecretaris 
Gabor om alle droogvallende platen af 
te sluiten voor de mosselzaadvisserij en 
70 % van het gebied met kokkelbanken 
permanent te sluiten voor de kokkelvis- 
serij. Een zelfde benadering is ook voor 
de Ooster- en Westerschelde en de Voor- 
delta gewenst. 

Naast het sluiten van gebieden 
moet er elk jaar een bestandsopname 
worden gemaakt van de aanwezige kok- 
kels en het mosselzaad om te bepalen 
welk gedeelte er zonder problemen voor 
de vogels weggevist kan worden in de 
verschillende kustwateren. 

Er bestaat geen duidelijk beeld 

Duidelijk waarneembaar zijn de verwoesten- 
de sleepsporen in een zeegrasveld in de Wad- 
denzee. De breedte van de sporen wijst op 
kokkelvisserij (foto: M.M. van Katwijk). 

van de negatieve gevolgen van de garna- 
lenvisserij op het bodemleven. Onder- 
zoek naar deze relatie is dringend 
gewenst. 

Het is overigens van belang dat 
(zoals zo vaak als het om de natuur gaat) 
de Westerschelde in het beleid niet ver- 
geten wordt. Dit enig overgebleven estu- 
arium in het Deltagebied gaat gebukt 
onder eeuwenoude afspraken met Bel- 
gië, vastgelegd in een traktaat. Daardoor 
is Nederland niet gemachtigd aan de 
Belgische schepen beperkingen op te 
leggen. 

Vissers hebben eeuwenlang zon- 
der één enkele beperking hun netten uit 
kunnen gooien. Die traditie van onge- 
bondenheid is sterk ontwikkeld, maar 
vormt nu een onderdeel van het pro- 
bleem. De technische ontwikkeling in 
de visserijsector heeft er voor gezorgd dat 
de ecologische grenzen in een aantal op- 
zichten zijn overschreden. In het belang 
van de natuurwaarden moeten de vissers 
beperkingen worden opgelegd. Beper- 
kingen die ook noodzakelijk zijn om de 
visserijsector gezond te maken. Het is de 
taak van het ministerie om een beleid te 
formuleren dat aan de vissers duidelijk- 
heid schept en de natuurbelangen recht 
doet, maar bovenal uitvoerbaar en con- 
troleerbaar is. 
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