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Fosfaat goed voor vissers en vogels?

Jan+Andries van Franeker & Eric Wanders

Op het land en in zoet water veranderde eutrofie-

ring de plantenwereld en het daarvan afhankelij-

ke dierenleven. In zoet water leidde dit bijvoor-

beeld vaak tot overmatige groei van 66n of enke-

le soorten algen. Dergelijke ’algenbloeien’ ver-

anderden helder oppervlaktewater met bijvoor-
beeld veel Snoek in troebele en door Brasem ge-

domineerde watersystemen. Verder bleken voe-

dingsstoffen door te sijpelen naar het diepe

grondwater waardoor de kwaliteit van ons drin-

kwater wordt aangetast. Nationaal en internatio-

naal werd ingezien dat dit zo niet door kon gaan.

In de loop van de jaren tachtig werden derhalve

vele maatregelen genomen die op een termijn

van tien tot vijftien jaar zouden moeten leiden tot

een halvering van de uitstoot aan voedingsstof-
fen, Hogerekosten voor rioolreinigingen het ver-

dwijnen van fosfaathoudende wasmiddelen wa-

ren voor de burger sterk in het oog lopende on-

derdelen van dit beleid. De maatregelen hebben

resultaat, althans voor wat betreft fosfaten lijkt de

doelstellingvan een halvering van de uitstoot in

1995 haalbaar te zijn. Dan zal ook over eventuele

verdere reducties worden gesproken. Reductie

van de uitstoot geeft overigens niet overal een di-

rect milieuresultaat vanwege een nog niet opge-

lost probleem met de mest in de landbouw en

het geleidelijk vrijkomen van voedingsstoffen uit

oververzadigde gronden en waterbodems.

Vanuit het RIVO (Rijksinstituut voor Visserijon-

derzoek) komt bioloog Boddeke geregeld in de

publiciteitmet uitspraken waarin hij een verband

legt tussen enerzijds afnemende vangsten van

zeevis, garnalen, mosselen en kokkels en ander-

zijds de teruglopende fosfaatvervuiling. Vermin-

derde fosfaattoevoer vanuit rivieren naar zee zou

al leiden tot een verminderde algenproduktie
met als gevolg een verminderde opbrengst in de

opeenvolgende stappen van de voedselketen en

uiteindelijk een teruglopende visvangst (Bodde-
ke & Hagel 1991), Recentelijk worden dus ook

zee- en kustvogels in deze strijd geworpen (Bod-

deke 1993a) die als doel lijken te hebben om bur-

ger en overheid te overtuigen om maar te stop-

pen met het verminderen van de eutrofiering: dat

is immers niet alleen slecht voor de visserij maar

ook nog eens nadelig voor de natuur! Boddeke

(1993b) betoogt dat fosfaatreductie al veel te ver

is gegaan: naar zijn mening bedraagt de vermin-

dering van fosfaten ten opzichte van het jaar
1981 nu al 80%, terwijl die, gezien vanuit de

kust- en schelpdiervisserij, maximaal 35% zou

mogen zijn.
Boddeke onderbouwt zijn theorie door te wijzen

op eerst toenemende en later afnemende hoe-

veelheden fosfaat en vergelijkbare trends in de

vangsten van de visserij of in bijvoorbeeld de

aantallen Eidereenden in de Waddenzee. Op ve-

le details zijn de gesuggereerde overeenkom-

sten in deze trends aanvechtbaar en bovendien

wordt niet aangetoond dat het ene verschijnsel

de oorzaak is van het andere. Andere factoren

die van invloed zijn op de visvangst, zoals veran-

Visserijbioloog Boddeke schildert in Het Vogeljaar41 (3) een zorgelijk beeld van ’drastische ecologi-
sche veranderingen in Waddenzee en kustzone’. Het terugdringen van de voedselverrijking van ons

milieu zou niet alleen de oogst van vissers, maar tevens de vogelpopulatiesin onze zoutwatergebie-

den bedreigen. Moet vogelminnend Nederland zich inderdaad ernstige zorgen maken?

Eutrofiëring is de onnatuurlijke belasting van ons milieu met voedingsstoffen zoals fosfaten en

stikstofverbindingen. Dergelijke stoffen komen niet alleen voor in kunstmest en in dierlijke mest uit

de landbouw en veeteelt, maar ook in industriële lozingen en in huishoudelijk afvalwater met uitwerp-

selen en wasmiddelen. In de jaren zestig en zeventig kwamen steeds grotere hoeveelheden van deze

voedingsstoffen terecht in het milieu. Hoewel het om natuurlijke stoffen gaat, die noodzakelijk zijn

voor de groei van planten, bleek al ras dat overdaad schaadt. Slechts bepaaldesoorten planten kun-

nen bij hoge voedselconcentraties groeien.

Kunnenbijvoorbeeld de aantallenEidereenden in Waddenzeeworden vergeleken met de eerst toenemendeen later afnemende

hoeveelheden fosfaat? Foto: Hans Schouten GDT.
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deringen in stromingen, klimaat of effecten van

overbevissing, worden grotendeels buiten be-

schouwing gelaten. Aan de andere kant is het

ook moeilijk om aan te tonen dat er gOOn oorza-

kelijk verband zou bestaan tussen de trends

waarmee Boddeke zijn theorie onderbouwt.

Voor- en tegenstanders van verdere terugdrin-

ging van de eutrofiering blijven daardoor vaak

steken in zinloze welles-nietesdiscussies die niet

bijdragen aan een goede meningsvorming. Dat

is jammer, omdat meningsvorming heel goed

kan (en zou moeten) plaatsvinden op basis van

principiele uitgangspunten.
Niemand zal ontkennen dat er veelal een positief

verband bestaat tussen een verhoogd aanbod

van voedingsstoffen en de daarop volgende

plantaardige produktie. De vraag is alleen: wat

voor plantaardige produktie en hoe vertaalt die

zich hogerop in de voedselketen? In het land- en

zoetwatermilieu hebben wij duidelijke ervaring

met de soms dramatische veranderingen die

voedselverrijking teweeg kunnen brengen in flo-

ra en fauna. Ook in onze zoutwatermilieus heeft

eutrofiering veranderingen teweeggebracht, zo-

als een sterke toename van de alg Phaeocystis,

die verantwoordelijk is voor het schuim op de

stranden. Grootschalige negatieve effecten, ze-

als de verstikkende algenbloei langs de Noorse

en Zweedse kust in 1988, zijn in het Nederlandse

deel van de Waddenzee en in de Noordzee niet

aangetoond. Ook niet in het begin van de jaren

tachtig, toen de fosfaatbelasting maximaal was.

Het al dan niet optreden van ’rampen’ mag ech-

ter niet onze maatstaf zijn, Uitgangspunt van de

discussie moet zijn dat wij weten dat verhoging

van voedingsstoffen zich niet simpelweg vertaalt

in meer van de oorspronkelijke planten en die-

ren, maar dat er veranderingen in soortensa-

menstelling van flora en fauna teweeg worden

gebracht. Wij weten bij lange na niet volledig

welke veranderingener in de Noordzee en in de

Waddenzee door voedselverrijking zijn opgetre-

den. Dat er geen dramatische effecten zijn waar-

genomen, doet niets af aan de principiele vraag

of wij vinden dat wij in onze zeegebieden de risi-

co’s van voedselverrijking moeten (blijven) ne-

men met het oog op een veronderstelde hogere

oogst voor de visserij? Vanuit visserijbelang is

het misschien begrijpelijk dat een mogelijke toe-

name van commercieel interessanle soorten

door eutrofiering zwaarder weegt dan de veran-

deringen in het ecosysteem. Dat de Schar door

eutrofiering goeddeels is verdwenen uit de Wad-

denzee (Boddeke 1993a) is voor de visserij geen

probleem, omdat het een voor de handel niet in-

teressante vissoort betreft. Vanuit vogel- en na-

tuurbeschermingsstandpunt is een dergelijke

benadering echter volstrekt ongewenst, omdat

wordt gestreefd naar een zo volledig en natuur-

lijk mogelijk ecosysteem. Voordat eutrofiering
optrad, behoorden de Waddenzee en de Noord-

zee tot de meest produktieve zeesystemen ter

wereld. Daaruit zijn bij een verstandig visserijbe-

heer zeer rijke oogsten te halen zonder drasti-

sche effecten op de natuur. Het laten voortduren

van de huidige eutrofiering of zelfs het weer op-

voeren ervan, is vanwege de mogelijke ecologi-
sche effecten ongewenst en tevens riskant.

Daarnaast is het te eenzijdig om het publiek in

twijfel te brengen over het nut van het terugdrin-

gen van eutrofieringdoor alleen te wijzen op ver-

meende zegeningen voor een deel van het zee-

milieu en voorbij te gaan aan het probleem als

totaal. Milieuproblemen op het land en in het

zoete water waren en blijven een zeer goede re-

den om de eutrofi§ring aan te pakken.
Tot slot de zee- en kustvogels die volgens Bod-

deke in hun voedselvoorziening zouden worden

bedreigd door een afnemende fosfaatvervuiling.

Het is volstrekt onzeker of een dank zij fosfaten

verhoogde algengroei zich heeft vertaald naar

een verhoogde beschikbaarheid van geschikt

voedsel voor de aanwezige vogels. Als een aan-

vankelijk schraal gebied wordt bemest, zien wij

ook niet als resultaat dat er meer exemplaren

van de oorspronkelijke vogelsoorten komen.

Veelal treedt er een vermindering in soortenrijk-

dom op. Dat enkele vogelsoorten daarbij soms

hoge dichtheden kunnen bereiken, is een twijfel-

achtige winst. Kwantiteit en kwaliteit lopen flier

door elkaar. Het is een illusie te denken dat je de

kwantiteit kan vergroten zonder de kwaliteit te

veranderen. De stelling dat minder fosfaal in zee

slecht zou zijn voor de van het gebiedafhankelij-

ke vogels, is gebouwd op wetenschappelijk drijf-

zand. De Waddenzee en de Noordzee boden

ook in hun onbemeste verleden plaats aangrote

aantallen en een grote soortenrijkdom van vo-

gels.
Het accent in het artikel van Boddeke wordt ge-

legd op vogels uil het Waddengebied. Een der-

gelijk gebruik van deze vogels voor visserijbe-

lang doet wrang aan. In het begin van de jaren

negentig vertoonden mosselen en kokkels in de

Waddenzee een slechte voortplanting. De

schelpdiervisserij wilde echter het gebruikelijke

hoge oogstniveau handhaven en verwijderde tot

schade van vele wadvogels de laatste resterende

mossel- en kokkelbanken. Vogels in het Wad-

dengebied(en uiteindelijkook de vissers) zullen

beduidend meer profijt hebben van een verstan-

diger visserijbeleid dan van het handhaven of

eventueel opnieuw verhogen van de kunstmati-

ge toevoer van extra voedingsstoffen naar dit ge-

bied.
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