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Kokkel- en mosselvisserij beschadigen 
Het begon allemaal in 1988 als 
onderzoek aan de verspreidings-
biologie van een karakteristieke 
wadvogel, de Kanoetstrandloper. 
In datzelfde jaar waren we er 
getuige van dat kokkelvissers de 
wadplaten ten noorden van 
Griend leegvisten, kort nadat we 
de laatste bodemmonsters van het 
onderzoeksseizoen hadden geno
men. In de twee daarop volgende 
jaren werden de twee mosselban-
ken aan de noordwest- en zuid
kant weggevist. Het kanoeten-
onderzoek was bedoeld als 
fundamenteel onderzoek. Deze 
voorvallen boden ons echter een 
unieke kans om de lange-termijn
gevolgen van deze vorm van visse
rij na te gaan. 

Vele duizenden wadmonsters hebben we 
de afgelopen negen jaar genomen. Een 
plastic buis wordt daarbij enkele decime
ters diep in de wadbodemblubber 
geprikt. De bovenste twintig centimeter 
van het bodemmonster dat in de buis is 
achtergebleven, wordt in een zeef uitge
stort. Met wadwater worden zand en 
modder weggespoeld; schelpjes en krab-
betjes blijven in de zeef achter. Tiendui
zenden bewoners van de westelijke 
Waddenzee rond het vogeleiland Griend 
- Nonnetjes, Strandgapers, Mossels, 
Kokkels, wadslakjes - hebben we al met 
al in plastic zakjes gestopt, geteld, geme
ten en gewogen. Honderdduizenden 
getallen zijn door ons op lange staten 
ingevuld. Waar komen welke schelpdie
ren voor? Hoe groot zijn ze? Hoe diep in 
de wadbodem graven ze zich in? 

Zelfs een leek zou de kleinste kok
kel tj es die op de zeef terechtkomen met 
gemak kunnen herkennen; niet voor 
niets heeft de schelpensoort de familie
naam Cerastoderma ('hoornhuid') gekre
gen. De soortstoevoeging eduU geeft niet 

Fig. 1. Gebieden rond Griend 
die door l<okkelvissers bevist 
zijn in 1988-1989 en door 
mosselvissers i n l 989-1991 
{Piersma 8i Koolhaas, 1997). 

Anita Koolhaas, J ^ g ^ W a d l c V e n 
Theunis Piersma 

& Jos van den Broek 
aan dat Kanoetstrandlopers en andere 
wadvogels verzot op Kokkels zijn, maar 
dat het schelpdier geschikt is voor mense
lijke consumptie. Vooral Spanjaarden 
kunnen er voor de paella geen genoeg van 
krijgen. De meeste Waddenkokkels wor
den dan ook geëxporteerd naar Spanje, 
hoewel de Engelse markt toeneemt. 

Tussen het nemen van de monsters 
door staan onze verrekijkers gericht op de 
Kanoetstrandlopers die in de buurt van 
de vogelobservatiehutten op Griend en de 
nabijgelegen zandplaat Richel overtijen of 
foerageren. Wat doen ze? Wanneer slapen 
en eten ze? Waardoor worden ze opge
schrikt en hoe lang blijven ze in de lucht? 
Maar vooral: wat eten ze en hoeveel? 

Op de plekken waar de Kanoet
strandlopers foerageren, verzamelen we 
daarom kanoetenpoepjes. In de uitwerp
selen zitten de onverteerde restanten van 
de prooidieren. Terug op Texel worden de 
slotjes van de opgegeten schelphelften één 
voor één onder een binoculair opgeme
ten. Ze vertellen hoe groot de schelpdie
ren waren, waaruit weer valt af te leiden 
hoeveel kokkelvlees een kanoet heeft 
verorberd. 

In 1988 is een van ons (TP), 
gesteund door een grote groep collega's 
en vrijwilligers, aan het oorspronkelijk 
ftindamenteel bedoelde onderzoek 
begonnen. Het doel van het groots opge
zette onderzoek: het verkrijgen van 
inzicht in de verspreidingsbiologie van 
deze karakteristieke wadvogel, de 
Kanoetstrandloper {Calidris canutus). 
Uitgangspunt is de 'wapenwedloop' op 
het wad: hoe komt de kanoet aan zijn 
prooien, en hoe leren de prooidieren in 
het evolutionaire proces om zich te ver
dedigen. Ook worden dieet, aantallen en 
verspreiding van de Kanoetstrandlopers 
in lüiart gebracht. De Nederlandse Orga
nisatie voor Wetenschappelijk Onder
zoek ondersteunt dit ftindamentele 
onderzoek sinds 1996 inmiddels met een 
PIONIER-subsidie voor een periode van 
vijfjaar. 

Schelpdiervisserij 
Hoe anders dan verwacht is het allemaal 
gelopen. In september 1988 zijn we nog 
maar net twee maanden met het onder
zoek bezig; we, dat zijn ecologen en 
gedragsbiologen van het Nederlands 



Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) 
op Texel en de vakgroep Gedragsbiologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RUG). Twee van de Groningers bevinden 
zich op dat moment op Griend, een cen
traal gelegen onbewoond eilandje in de 
westelijke Waddenzee met belangrijke 
broed- en rustplaatsen voor wadvogels. 
Beter dan in het inmiddels antiquarische 
'Griend, vogeleiland in de Waddenzee' 

van Jan Veen en fotograaf Jan van de Kam 
(Veen & Van de Kam, 1988) kan dit 
vogelparadijs niet worden beschreven. 

Aan het eind van die maand woeden 
er op de Waddenzee hevige zuidwesterstor
men, die van de 23ste tot de 28ste duren. 
Op 26 september zien de twee tijdelijke 
bewoners van de vogelwachtershut op 
Griend, dat zes kokkelvissersschepen de 

noordelijke kustlijn van het eiland tot 
100-200 meter benaderen. O m tien uur 
die avond zal het springtij zijn, maar de 
zuidwester van windkracht acht zwiept 
het water zelfs 's middags al tot zulke 
grote hoogte op dat de kokkelaars de 
anders onbereikbare wadplaten kunnen 
opvaren om de daar aanwezige Kokkels 
mechanisch te oogsten. Ook de volgende 
dag zijn de kokkelvissers aanwezig. De 
weken daarna vissen ze een stukje verder 
weg, ten noordoosten van Griend. 

Het lukt de dagen daarna niet meer 
om bodemmonsters te nemen. De wad
bodem is over grote oppervlaktes hevig 
omgewoeld. Er liggen veel levende en 
halfdode Nonnetjes aan het wadopper
vlak. Overal lopen diepe ploeg- of zuig-
sporen. Op veel plaatsen is de dieper gele
gen laag met dode schelpen naar boven 
gewerkt. De twee daarop volgende jaren 
verwijderen mosselvissers twee grote mos-
selbanken ten westen en zuiden van 
Griend (fig. 1). 

Gevolgen voor het waddenmilieu? 
We waren uitermate benieuwd naar de 
gevolgen van deze intensieve vormen van 
schelpdiervisserij. Geholpen door een 
groot aantal vrijwilligers hebben we 
daarom gedurende negen onderzoekssei-
zoenen (augustus tot en met oktober) van 
1988-1996 veranderingen rond Griend 
bekeken van: 

• sedimentkarakteristieken (slibgehalte, 
korrelgrootte); 
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• verspreiding en dichtheid van de 
bodemfauna, zoals aanwas van Kokkel 
{Cerastoderma edulè). Mossel {Mytilus 
edulis), Nonnetje {Macoma balthicd) en 
Strandgaper [Mya arenaria); 

• foerageergedrag en dieet van de op 
schelpdieren gespecialiseerde Kanoet-
strandloper op de overgebleven voedsel
bronnen. 

De nulhypothese voor het onderzoek 
was dat de schelpdiervisserij-activiteiten 
die we bij Griend waarnamen geen 
blijvende invloed hadden op de natuur
waarden van de Waddenzee. 

Bij alledrie de onderzoeksonderwer
pen blijken in vergelijking tot de situatie 
in 1988 echter grote langdurende veran
deringen op te treden. Zo nam na 1988 
zowel het aantal Kokkels (fig. 2A) als 
Nonnetjes (fig. 2B) af Op het 'controle
gebied' Balgzand bij de Noord-Hollandse 
kust, waar Beukema en collega's langjarig 
onderzoek hebben verricht (Beukema et 
al., 1978; Beukema, 1989, 1991, 1992), 
blijken zowel Kokkel als Nonnetje zich na 
overbevissing of strenge winters te kunnen 
herstellen. Rond Griend (de Griender
waard) blijft het herstel voor beide schelp
diersoorten nog steeds uit. 

Tegelijk met de afnemende aantallen 
prooidieren daalt sinds 1988 het aantal op 
de wadplaten rond Griend foeragerende 
Kanoetstrandlopers (fig. 2C). Ook hier 
komt het aantal niet meer zo hoog als in 
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Mosselbanken ten 
zuiden van Ameland 
in 1970. Tegenwoor
dig is het zelfs 
mogelijk om bij laag-
water van de Friese 
kust naar Ameland 

Schelpdiervisserij 

— r 

te fietsen, wat nog 
maar enkele decen
nia geleden van
wege de mosselban
ken onmogelijk was 
(foto: Jan van de 
Kam). 

Waarde vóór de schelpdiervisserij 

90 91 92 93 94 95 
jaar 

Fig. 2. Veranderin
gen rond Griend na 
de schelpdiervisserij 
van 1988-1991. 
Belangrijkste effec
ten op de biomassa 
aan Kokkels (A), 
biomassa aan Non

netjes (B), aantal 
foeragerende 
Kanoetstrandlopers 
(C) en gemiddelde 
korrelgrootte van 
het sediment (D) 
(Piersma 8i Kool
haas, 1997). 

1988, hoewel we sinds het absolute diep
tepunt van 1992 het aantal kanoeten 
weer wat zien toenemen. Goede broed-
val van de Strandgaper als een alterna
tieve - tot dan toe zeldzame - voedsel
bron heeft gelukkig voor enige 
compensatie gezorgd. 

De lage aantallen van rweekleppi-
gen, zoals de Kokkel, zijn vooral opval
lend op de wadplaten ten noorden en 
westen van Griend, de gebieden die in 
1988 en 1989 het sterkst zijn bevist. 
De Kanoetstrandlopers maken nog maar 
nauwelijks van die gebieden gebruik en 
zijn voornamelijk ten zuiden en oosten 
van het vogeleiland te vinden. 

Die veranderingen in aantallen 
tweekleppigen en kanoeten ten noorden 
en westen van Griend staan niet op zich
zelf. Rond Griend wordt het sediment 
tussen 1988 en 1992 steeds grover en 
neemt het slibgehalte a£ De vergroving 
zet zich voor het gebied ten noorden van 
het eiland nog tenminste tot 1994 door 
(fig. 2D). 

We veronderstellen dat de visserij
activiteiten op een aantal manieren de 
vergroving in de hand kunnen hebben 
gewerkt: 
• door het omploegen van de bodem 

tijdens zware storm zijn veel lichte 
sedimenten weggestroomd; 

• met het weghalen van de mosselbanken 
die het westelijk wad van Griend 
'omarmen', is ook de luwte die zij 
gaven verloren gegaan en is tevens de 
rand van de platen lager geworden 
waardoor de stroomsnelheden hoger 
zijn geworden en minder slib wordt 
vastgehouden; 

• met het verdwijnen van de grote 
aantallen Kokkels is ook hun filtreer-

capaciteit en de productie van (pseudo-) 
faeces-partikels verdwenen. 
Het zijn deze partikels die een belang
rijke aanslibbende werking hebben. 

We vermoeden dat stromingen en 
westerstormen minder vat hebben op het 
meer beschut gelegen Balgzand - zodat 
herstel beter mogelijk is — dan in de 
Grienderwaard. Hoewel in 1990 ook op 
Balgzand alle mosselen zijn weggevist, is 
de kokkelvisserij er minder intensief 
geweest dan rond Griend. 

In ons 'negatieve-biodepositie-spiraal'-
model (fig. 3, uit Piersma & Koolhaas, 
1997), wordt aangegeven dat een shbrijk 
systeem uit zijn evenwicht kan raken door 
omploeging, het wegvallen van bescher
mende mosselbanken en/of het verdwij
nen van slibproducenten. Eén forse duw 
door een mechanische oogst kan verant
woordelijk zijn voor een kettingreactie 
waarbij een initiële sedimentvergroving 
leidt tot een verlies van schelpdieren die 
niet langer slib produceren en/of vasthou
den. Daardoor kunnen zich nog minder 
schelpdieren vestigen die dekking bieden 
en (pseudo-)faecaliën produceren, enz. 

Het eindresultaat van deze causale 
keten is een kale, zandige en voedselarme 
wadvlakte. Tegenwoordig is het zelfs 
mogelijk om bij laagwater van de Friese 
kust naar Ameland te fietsen, wat nog 
maar enkele decennia geleden vanwege de 
mosselbanken onmogelijk was. 

Hevig onder vuur 
In alle publiciteit rond de schelpdiervisse
rij heeft de kokkelvisserij-sector diverse 
punten van kritiek op ons onderzoek naar 
voren gebracht. Zo zouden bijvoorbeeld 
de sedimentveranderingen te maken heb
ben met het opspuiten van de dijk bij 
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Griend in 1988. Dat is echter discutabel. 
We vonden namelijk dat vlakbij en op 
het eiland de sediment-karakteristieken 
het minst veranderen, hetgeen ons 
inziens aantoont dat de veranderingen in 
korrelgrootte niet met het opspuiten 
kunnen worden gecorreleerd. Bovendien 
komt in de sectoren rond Griend waar de 
visserij-activiteiten het grootst waren de 
sterkste sedimentvergroving voor. 

Ook wordt gewezen op invloeden 
van de stormen en ijsgang die groter zou
den zijn dan die van de mechanische 
schelpdiervisserij. Dat hebben we even
eens uitgezocht. Het blijkt dat in de 
zeven winterseizoenen na 1988 er geen 
sprake is van grotere gemiddelde wind
snelheden dan in de zeven seizoenen 
ervoor. Gedurende deze vijftien jaren is 
het aantal stormdagen zelfs kleiner dan in 
de jaren zestig, toen mossel- en kokkei-
banken veel algemener waren dan de 
laatste paar jaar. 

Black boxes 
De kokkelvissers zeggen slechts een 
gering deel van het bestand op te vissen 
(fig. 4). Volgens ir. Jaap Holstein (1997), 
secretaris van de coöperatieve Producen
tenorganisatie van de Nederlandse 
kokkelvisserij, worden sinds 1992 zoge
noemde visintensiteitsgegevens verza
meld door middel van black boxes aan 
boord van elk schip. Uit de metingen 
blijkt dat in de periode 1992 t/m 1996 
slechts 3,3% van het oppervlak van de 
Waddenzee is bevist. 

Dit betreft echter uitsluitend de 
kokkelvisserij. Want bovenop de kokkel
visserij komt ook nog eens de mosselvis
serij die de beschermende en slibvan-
gende mosselbanken weghaalt. Onze 

Kokkels 
r ~ l bevist 
• 1 rest > 50/m2 

rest < 50/m2 

Fig. 4. Kokkelbiomassa in 

de Nederlandse Wadden

zee in de herfst, en de 

weggeviste hoeveelheden, 

van 1971-1995 (Coöpera

tieve Producentenorgani

satie van de Nederlandse 

Kokkelvisserij). 

conclusie is dan ook dat niet kan worden 
volgehouden dat de huidige vorm van vis
serij de natuurlijke processen in de Wad
denzee ongestoord laat. 

Ook elders in Nederland zijn recent 
vergelijkbare resultaten gepresenteerd. In 
december kwam de 'Evaluatie milieuef
fect-rapportage "Slufter" over de periode 
1986 tot en met 1996' uit, geproduceerd 
onder auspiciën van Gemeentewerken 
Rotterdam, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, en Directoraat-Generaal Rijks
waterstaat. In 1987 is aan de westzijde van 
het Rotterdamse havengebied een groot
schalige locatie voor de berging van bag
gerspecie aangelegd, de 'Slufi:er' genoemd. 
Het Rijksinstituut voor Kust en Zee 

Fig. 3. 'Negatieve-bio-

depositie-spiraal'-

model. Een slibrijk 

systeem kan uit zijn 

evenwicht raken door 

omploeging, het weg

vallen van bescher

mende mosselbanken 

en/of het verdwijnen 

van slibproducenten. 

Eén forse duw door 

een mechanische 

oogst kan verant

woordelijk zijn voor 

een kettingreactie 

waarbij een initiële 

sedimentvergroving 

leidt tot een verlies 

van schelpdieren die 

niet langer slib produ

ceren en/of vasthou

den. Daardoor kunnen 

zich nog minder 

schelpdieren vestigen 

die dekking bieden en 

(pseudo-) faecallën 

produceren enz. 

(Piersma & Koolhaas, 

1997). 

(RIKZ) heeft onderzocht welke gevolgen 
de aanleg voor de natuur heefi:. Er is onder 
andere gekeken naar de effecten op 
bodemdieren zoals schelpdieren (Werk
groep Evaluatie Sluft:er, 1997). 

De soorten en gemeenschappen van 
meer dynamische en zandbodems blijken 
hier toe te nemen. De totale biomassa aan 
bodemdieren op de slikken, platen en 
stranden rond het Brielse Gat is tijdens de 
onderzoeksperiode op de meeste plaatsen 
flink afgenomen. Volgens de onderzoekers 
van het RIKZ is het echter de vraag of dit 
verband houdt met de aanleg van de 'Sluf
ter'; ze wijten de afname van de biomassa 
eerder aan de intensieve kokkelvisserij die 
ter plaatse heeft plaatsgevonden. Vooral in 
het gebied tussen de Hinderplaat en 
Voorne zijn in de jaren 1992, 1993 en 
1994 grote hoeveelheden kokkels opgevist. 

Onzekerheden bij (over) exploitatie 
In een artikel in Science schrijven Ludwig 
et al. (1993) dat we bij onzekerheden op 
het gebied van de (over)exploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen lessen moeten 
leren uit de geschiedenis. 'Er zal nooit en 
te nimmer wetenschappelijke consensus 
bestaan over natuurlijke systemen die door 
de mens worden geëxploiteerd', schrijven 
de drie auteurs. 'Het grootste probleem 
om consensus te bewerkstelligen over pro
cessen die in het verleden hebben plaatsge
vonden of over het voorspellen van toe
komstige processen, is dat het onmogelijk 
is om gecontroleerde en herhaalbare expe
rimenten in grootschalige systemen uit te 
voeren.' 

We mogen dan ook niet verwachten 
dat er ooit consensus zal bestaan over de 
processen die sinds 1988 in een grootscha
lig systeem als de Waddenzee zijn opgetre
den. Maar is dat nodig? Laten we - wijs 
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geworden door de woorden van Ludwig, 
Hilborn en Walters — naar de geschiede
nis kijken. 

De gevolgen van de schelpdiervisse
rij voor bodemstructuur en bodemleven 
van de Waddenzee staan niet op zich. In 
tabel 1 geven we een overzicht van een 
zestal door anderen verrichte studies 
betreffende de verstoring van sediment
karakteristieken door visserij-activiteiten. 

Onderzoek door diverse Neder
landse en buitenlandse groepen (o.a. 
Dankers, 1993; Hertweck & Liebezeit, 
1996; Risk & MofFat, 1977; Oost, 
1995) heeft inmiddels aangetoond dat 
grote populaties Mossels, Kokkels en 
andere schelpdieren die zich door middel 
van filtratie voeden, in hoge mate ver

antwoordelijk zijn voor de sediment
karakteristieken van hun omgeving. Mos
selbedden accumuleren bijvoorbeeld grote 
hoeveelheden slik in de vorm van faeces 
en pseudo-faeces. Vergelijkbare processen 
treden op bij Kokkels en Nonnetjes. 
Grootschalige verstoring van slibvormers 
heeft dientengevolge ernstige gevolgen 
voor de sedimentatieprocessen die door 
tweekleppigen op gang worden gehouden. 
Natuurlijke processen als stormen en ijs-
gang versterken de verstoring, en maken 
dat de systemen zich niet kunnen herstel
len. 

Overexploitatie van natuurlijke hulp
bronnen die tot ecologische rampen lei
den, is overal ter wereld gemeengoed 
geworden (Levy, 1998). We hoeven daar-

Vlucht kanoetstrandlopers 

vlakbij het eiland Griend in 

de jaren zeventig: een plaatje 

uit het verleden, of zuilen we 

er in de toekomst ook nog 

van kunnen genieten? 

(foto: Jan van de Kam) 

voor niet eens ver te gaan. Eerder deze 
eeuw heeft overbevissing ervoor gezorgd 
dat de Oester (Ostrea edulis) in de Wad
denzee is uitgestorven (Reise, 1982). Het 
proces herhaalde zich aan de andere kant 
van de Atlantische Oceaan: in de Chesa-
peake Bay. Dit grootste estuarium van de 
Verenigde Staten kan in vele opzichten 
met de Waddenzee worden vergeleken, 
ook in negatief opzicht. De Eastern Oys-
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De Waddenzee is het belangrijkste wet-

land in Nederland en van grote internationale 

betekenis voor broedende en trekkende 

vogels. Het gebied is aangewezen als een Spe

ciale Beschermingszone onder de EU Vogel-

richtlijn en aangemeld voor bescherming 

onder de Habitatrichtlijn. In 1993 werd het 

kustvisserijbeleid aangescherpt, vastgelegd in 

de Structuurnota Zee- en Kustvisserij (Ministe

rie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

1993). 

Structuurnota 

In het voorjaar van 1993 besloot de Tweede 

Kamer, met het aannemen van deze Struc

tuurnota, akkoord te gaan met het permanent 

sluiten van 26% van de Waddenzee en 15% 

van de Oosterschelde voor de kokkelvisserij. 

Meer dan de helft van de kokkels in de Wad

denzee ligt in de gebieden die nu voor de kok

kelvisserij gesloten zijn. Daarnaast moet er, in 

kokkelarme jaren, minimaal 70% van de 

gemiddelde voedselbehoefte voor de wadvo-

gels beschikbaar zijn. Op grond van een inven

tarisatie die jaarlijks wordt uitgevoerd door het 

Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) 

beslist de minister van LNV welk deel van de 

kokkelstand bestemd is voor de vissers en welk 

deel voor de vogels. 

Door de Motie van der Vlies is dit per

centage van 70% tijdelijk tot 60% afgezwakt: 

als de Waddenzee in minder dan 60% van de 

voedselbehoefte kan voorzien van vogels die 

schelpdieren eten, mag niet op schelpdieren 

worden gevist. Dan gaan vogels voor. Dit bete

kent dat indien minder dan 7,5 miljoen kilo 

kokkelvlees en 2,5 miljoen kilo mosselvlees op 

de droogvallende platen in de Waddenzee 

aanwezig is, de visserij op respectievelijk kok

kels en mosselzaad verboden wordt. 

In erg voedselarme jaren leidt dit tot een 

volledig verbod voor de visserij op droog

vallende platen. Zo was kokkelvisserij op de 

wadplaten in de Waddenzee in 1996 en 1997 

verboden; de mosselzaadvisserij op de wad

platen was alleen in 1994 toegestaan. In 

andere jaren moeten de vissers zich aan quota 

houden. Bij de kokkelvisserij is gekozen voor 

een gezamenlijke quotering voor alle vergun

ninghouders. Het bedrijfsleven zorgt zelf voor 

de controle. 

In beperkte mate heeft de schelpdier

sector aanvullende maatregelen genomen, 

zoals de invoering van een black-box-systeem 

in kokkelschepen en een aanvullende gebieds

sluiting van de mosselzaadvisserij onder Ame

land. Vanaf 1992 worden in een deel van de 

kokkelschepen de geografische positie (Global 

Positioning System) en de activiteit van de 

zuigkor in een datarecorder ('black box') vast

gelegd. Deze gegevens worden alleen onder 

stringente voorwaarden beschikbaar gesteld 

aan derden. Controle en sanctionering 

geschieden vrijwel uitsluitend door de visserij

sector zelf. 

Omdat het nieuwe overheidsbeleid 

onvoldoende garanties geeft voor herstel van 

belangrijke biotopen en vogelpopulaties heeft 

Vogelbescherming Nederland in 1993 een 

klacht ingediend bij de Europese Commissie 

wegens schending van de Vogelrichtlijn. Naar 

aanleiding van deze klacht heeft de Commissie 

de zaak - die ook een inbreuk betekent op de 

Habitatrichtlijn - in maart 1998 voor het Euro

pese Hof van Justitie gebracht. 

Effecten geëvalueerd 

De effecten van het overheidsbeleid zijn 

onlangs geëvalueerd in een onderzoeksrapport 

(Evaluatie van de maatregelen in de kustvisserij 

gedurende de eerste fase [1993-1997], Minis

terievan LNV, 1998), dat ten grondslag ligt 

aan het beleidsvoornemen voor de tweede 

fase van het kustvisserijbeleid (1998-2003). 

In de Richtinggevende notitie Schelpdiervisse-

rijbeleid kustwateren 1998-2003 (Ministerie 

van LNV, 1998) geeft minister Van Aartsen 

aan om voor de Waddenzee, gelet op het eva

luatierapport, het beleid van voedselreserve-

ring ongewijzigd voort te zetten. 

Volgens de minister zouden ecologisch 

kwetsbare gebieden (potentiële locaties voor 

oude mosselbanken en voor zeegrasvelden) in 

principe in de komende periode onbevist moe

ten blijven. Belangrijke kokkelgebieden die niet 

tot de ecologisch kwetsbare gebieden worden 

gerekend, zouden volgens de minister in prin

cipe open kunnen blijven. 'In de overige gebie

den zal zeer terughoudend moeten worden 

gevist, alleen indien daar een economische 

noodzaak toe bestaat', aldus Van Aartsen. 'Dit 

betekent voor de mosselzaadvisserij dat slechts 

op droogvallende platen zou moeten worden 

gevist indien in het diepe gedeelte van de 

Waddenzee onvoldoende mosselzaad ligt om 

de productie op het noodzakelijke niveau te 

houden. Voor de kokkelsector zou moeten 

gelden dat de aanvoer, ook in oven/ioedige 

jaren, beperkt blijft tot het economisch nood

zakelijke niveau.' 

In feite dreigt er dus al met al niet zo 

veel te veranderen. Vogelbescherming Neder

land is daarom van mening dat bij handhaving 

van het huidige beleid een veroordeling door 

de Europese rechter onvermijdelijk is. 

Tom van der Have 
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Driebergseweg 16c 

3708 JB Zeist 



ter {Crassostrea virginkd) is er inmiddels 
door overbevissing gedurende de laatste 
honderd jaar teruggebracht tot 1% van de 
oorspronkelijke populatie. Zonder maat
regelen dreigt dit ook in de Waddenzee. 

Vogelrichtlijn overtreden 
Inmiddels heeft de kokkelvisserij in de 
Waddenzee ook op internationaal niveau 
het nodig stof doen opwaaien. Eind 
december 1997 kondigde de Europese 
Commissie aan Nederland voor het Euro
pese Hof van Justitie in Luxemburg te 

dagen, wegens overbevissing van de Wad
denzee en overtreding van de 'Vogelricht
lijn'. Deze richtlijn verplicht lidstaten om 
natuurgebieden die zijzelf hebben uitge
kozen goed te beheren. Nederland heeft 
de Waddenzee aangewezen als 'Speciale 
Beschermingszone' onder de Vogelricht
lijn. Volgens een uitspraak van minister 
Van Aartsen is Nederland in maart 1998 
inderdaad voor het Hof gedaagd (zie ook 
kader). 

De Europese Commissie heeft enige 
jaren geleden na een klacht een onderzoek 

Tabel 1. Enkele voor

beelden van studies 

betreffende de 

gevolgen van bevis-

sing op sediment

karakteristieken 

(Piersma & Kool

haas, 1997). 

Diergroep 

Plah/issen 

'Hard Clam' 
Mercenaria 
mercenaria 

Gebied 

offshore VS 

North Carolina (VS) 

Wijde mantelschelp Golf van Maine (VS) 
Placopecten 
magellanicus 

Mossel 

Mytilus edulis 

Bloedworm 
6/ycera 
dibranchiata 

Dadelmossel 
Lithophaga 
lithophaga 

Limfjord 
(Denemarken) 

Baai van Fundy 
(Canada) 

Middellandse Zee 
(Italië) 

Type visserij 

Boomkor 

Dreggen 

Dreggen 

Dreggen 

Handmatig 
spitten 
op het wad 

Duikend 
hameren 

Effect op sediment en fauna 

Sedimentopwoeling en verlies 
van slib in bevist gebied 

Sediment wordt omgewoeld 
met het gevolg dat het meer 
'dynamisch' wordt; binnen 4 jaar 
geen terugkeer van zeegrasvelden 

Substraat verandert van 
organisch-slib-rijk naar zand 

Sedimentomwoeling, en meer 
windschade op het sediment 

Vermindering van stabiliteit 
van wadplaten 

Vernieling van ondenwaterrif 

ingesteld. Volgens de Commissie 
beschermt de Nederlandse regering de 
Waddenzee niet op een behoorlijke wijze, 
terwijl het gebied te boek staat als één van 
Europa's belangrijkste vogelgebieden. 
Brussel heeft kritiek op de mechanische 
visserij op schelpdieren, waardoor bij een 
aantal vogelsoorten voedseltekorten optre
den. Vooral de bovenmatige vangst van 
kokkels vormt een bedreiging van de 
vogelstand. De Commissie vreest kenne
lijk dat in de Waddenzee zoveel kokkels 
voor menselijke consumptie worden 
gevangen, dat er vooral voor de vogels die 
in de Waddenzee overwinteren weinig 
meer overblijft. 

Volgens Den Haag is het niet nodig 
dat de kokkelvangsten drastisch worden 
verminderd; bovendien zou dat de kokkei-
vissers in grote financiële problemen kun
nen brengen. We zullen tot na 2000 moe
ten wachten voordat het Europese Hof 
een uitspraak zal doen. Wellicht komen 
Den Haag en Brussel echter al eerder tot 
een vergelijk. Dat is echter alleen te ver
wachten bij een drastische vermindering 
van de kokkelvangsten. 

Planologische Kernbeslissing 
Dankzij de inspanningen van velen kreeg 
de Waddenzee in 1988 de internationale 
Ramsar-status. De Ramsar Conventie 
staat weliswaar wijs gebruik toe; het is ech
ter de vraag of visserij op industriële schaal 
(net als trouwens militaire activiteiten en 
exploratie en exploitatie van fossiele 



Levende 
Natuur 

260 

brandstoffen) onder 'wijs gebruik' zijn te 
vatten. Volgens ons vallen de moderne 
methoden van schelpdiervisserij in geen 
geval onder de noemer 'duurzaam 
gebruik'. 

O p nationaal niveau werd het gebied 
in 1994 opgenomen in de Planologische 
Kernbeslissing (PKB). De PKB-Wadden
zee heeft als hoofddoelstelling 'de duur
zame ontwikkeling en bescherming van 
de Waddenzee als natuurgebied'. 

We betwijfelen of natuurherstel, 
zoals door de overheid beloofd in de 
PKB-Waddenzee, nog wel mogelijk is. 
Steeds sterker wordt ons vermoeden dat 
de schelpdiervissers het waddenmilieu 
grote schade berokkenen. We vrezen zelfs 
dat er sprake is van een onomkeerbare 
situatie. 

Dat het ecosysteem van de Wadden
zee fragieler zou kunnen zijn dan het op 
het eerste gezicht lijkt, heeft te maken 
met allerlei subtiele, vaak onbegrepen en 
vaak niet-lineaire ecologische processen. 
Het door ons geponeerde 'negatieve-bio-
depositie-spiraal'-model (fig. 3) vat een 
aantal niet-lineaire sedimentair-biologi-
sche processen samen die maken dat 
ogenschijnlijk kleine ingrepen grote 
gevolgen kunnen hebben. 

Hoewel onze cijfers de ernst van de 
situatie ondersteunen, blijven we ons 
ervan bewust dat de door ons geponeerde 
'negatieve-biodepositie-spiraal' een model 
is waarmee we de werkelijkheid proberen 
te beschrijven. Ondanks de onzekerheden 
die altijd in een model zijn besloten, vin
den wij echter dat er nooit met een 
kwetsbaar ecosysteem als de Waddenzee 
mag worden gegokt, indien er serieuze 
aanwijzingen zijn dat de situatie ernstig 
is. We bevelen dan ook aan om de Wad
denzee geheel te sluiten voor de kokkel
en mosselvisserij, om zo recht te doen aan 
de nationale en internationale status als 
beschermd natuurgebied. Weliswaar ach
ten natuurbeschermingsorganisaties het 
wel inpasbaar om op mosselzaad te blij
ven vissen in het sublitoraal. Wij achten 
dit echter onverstandig, omdat daar nooit 
onderzoek naar is gedaan en de gevolgen 
dus niet zijn te overzien. 

Een overweging tot slot 
Mogen we gerust zijn als de Waddenzee 
uiteindelijk in zijn geheel tot verboden 
gebied voor kokkel- en mosselvissers zal 
worden verklaard, dankzij de inspannin
gen van verstandige beleidsmakers? We 
wachten in spanning af. Niet voor niets 

noemden we dat overexploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen een mondiaal 
probleem is. Op 17 januari voerden 
Greenpeace en Novib bijvoorbeeld geza
menlijk actie tegen overbevissing voor de 
Afrikaanse kust. Dat deden zij tijdens de 
oplevering van de nieuwe supervriestan-
ker 'Carolien', een 126 meter lange drij
vende visfabriek die binnenkort voor de 
West-Afrikaanse kust gaat varen en in één 
keer 3.500 ton vis kan vangen en invrie
zen. Dat is slecht voor het milieu en de 
plaatselijke vissers, vinden beide organisa
ties. 

De kans bestaat dat de Nederlandse 
schelpdiervissers ook hun buit voor de 
kust van Mauritanië en elders zullen gaan 
binnenhalen als de Nederlandse wateren 
voor hen gesloten worden. Daardoor zul
len nu nog onverstoorde ecosystemen -
die op zijn minst even kwetsbaar zijn als 
onze Waddenzee - eveneens in een nega
tieve spiraal verzeild raken. We durven nu 
al te voorspellen dat de ecologische 
drama's niet te overzien zullen zijn... 
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Summary 
Fishery of mussels and cockles are bad for life in 

the Wadden Sea area 

Intertidal bivalves on which Knots (Calidris canutus) feed, 

are also an interesting resource for humans. Conse-

quently, on the intertidal flats around the island of 

Griend in the western Dutch Wadden Sea, the stocks of 

adult Blue mussels (Mytilis edulis) and Edible cockles 

{Cerastoderma edulë) were depleted in 1988-1990 

during intense bouts of fishery. Over a nine-year period 

(1988-1996) scientists of the Netherlands Institute for 

Sea Research (NIOZ) and Groningen University studied 

the year-to-year changes in the abundance of molluscs 

and the occurrence and diet of Knots near Griend. 

Mechanical fisheries have serious long-term consequen-

ces for the biomass, but also for the benthic environ

ment due to sediment reworking. The number of Knots 

staging at the intertidal flats around Griend showed dra

matic declines from 1988 to 1992, in concert with e.g. 

serious declines in the stocks of their preferred food, the 

Baltic tellin {Mamma balthica). Almost a decade after 

the fisheries, there are still no signs of significant reco-

very. We suggest that, depending on the geographic 

position of intertidal flats in ferms of exposure to winds 

and tides, modern dredging techniques and the removal 

of mussel banks can have long-lasting effects on the 

whole intertidal ecosystem. 
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