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Kustvisserij bedreigt vogels en

Zeehonden Phocidae

Eind vorige maand, vertelt

Van den Berg, werd op het

Voornse strand een Grijze

Zeehond gevonden. Sectie

toonde aan dat het dier was

verdronken. 'Hij had ook een

snee opgelopen en dat moet

gebeurd zijn toen ze hem uit

het net lossneden.’ Het was

niet het eerste slachtoffer on-

der de zeezoogdieren. In fe-

bruari dit jaar spoelde op bij-

na de zelfde plek een Gewone

Zeehond aan, ook na verdrin-

king. Begin 1990 werd ook al

een dood exemplaar aange-

troffen. ’En er zijn hier, in

Zuidwest-Nederland, toch al

zo weinig Zeehonden’, klaagt

Van den Berg.
’
Volgens ex-

peris ligt het totaleaantal tus-

sen de tien en vijfentwintig,
dus als drie dieren in zo’n fuik

of ander net verdrinken, bete-

kent dat een decimering van

de stand.’ En dan praat hij

nog niet eens over de honder-

den vogels die in de mazen te-

rechtkwamen en stikten.

De man van Het Zuidhollands

Landschap heeft eerst zijn

licht opgestoken bij het mi-

nisterie voor hij zijn organisa-

tie tot de brief op poten aan-

spoorde. Uit de inlichtingen

die hij in Den Haag ontving,

blijkt dat het aantal ministe-

riële vergunningen voor visse-

rij in kustwateren met vaste

netten in drie jaar tijd meer

dan vervijfvoudigde: van 64

vergunningen in 1988 naar

335 in 1991 langs de hele Ne-

derlandse kust. In het deltage-

bied steeg het aantal van 32

naar 104 vergunningen.

Daarbij gaat het in verreweg

de meeste gevallen om gele-
genheidsvissers, 'mensen’,

zegt Van den Berg, ’die andere

bronnen van inkomsten heb-

ben en de visserij er zo’n beet-

je bij doen voor hun plezier.

Ze hebben blijkbaar de tijd

om in alle vroegte op te staan

en hun fuiken bij eb neer te

zetten dan wel te verplaatsen.

Wij. van het Zuidhollands

bondschap willen dat de on-

gebreidelde groei van het aan-

tal vergunningen sinds 1988

ongedaan wordt gemaakt.

Maar wat zeggen ze op het

ministerie? We hebben geen

argumenten om toestemming
te weigeren’.

Eén enkele vergunning omvat

maximaal 250 fuiken en 500

meter staand want, dat over

de volle lengte in zee wordt

uitgezet. Het is professioneel

werk, waarvan de opbrengst

ver uitreikt boven de eigen

consumptieve behoefteen ook

die van familie en kennissen.

Duidelijk is dat een aanzien-

lijk deel van de vangsten aan

schol, tong en harder bij
restaurants terechtkomt.

Dat de beroepsvisserij zich

door deze ontwikkeling bena-

deeld voelt, spreekt vanzelf.

De Vereniging van Beroeps-

aalvissers Zuidwest-Neder-

land klaagde onlangs nog

steen en been over het groei-

endeaantal concurrerende pa-

lingfuiken en -kubben van

'hobbyisten’ in de Ooster-

schelde. In vrijwel alle geval-

len bleek dat ze daar stonden

met verlof van de directie Vis-

serijen.

Bij Van den Berg staan uit

hoofde van zijn functie de be-

langen van de natuur voorop:

Als er bij hel ministerie een

aanvraag om een vergunning

binnenkomt, worden die be-

langen in geen enkel opzicht

meegewogen. Een uitzonde-

ring vormen die delen van de

Ooslerschelde die in het kader

van de Natuurbeschermings-

wet als natuurmonument zijn

aangewezen.’Een andere grief

luidt dat de controlerende in-

stellingen, de Algemene In-

spectiedienst van het departe-

ment en de Kustwacht, niet

worden geraadpleegd bij de

afgifte van de vergunningen.

Van den Berg: Bovendien is

die hele controle, gericht op

Voor het strand bij Oostvoorne en Rockanje tot aan de

Haringvlietdam steken ze met honderden boven het zee-

water uit: de palen waaraan de fuiken en andere netten

zijn vastgemaakt. Het is zes uur in de ochtend en straks

zal het viswant onder de vloedstroom verdwijnen om

Schol, Tong, Harder en Paling te verstrikken. Maar mis-

schien ook een verdwaalde zeehond of een stel futen, die

hun voedsel opduiken en nu nog argeloos rondzwemmen.

Ing. J. van den Berg uit Oost-

voorne beziet het woud van

palen met sombere blik. Hij is

medewerker van de stichting

Het Zuidhollands Landschap

(ZHL), die hier eigendommen

heeft tot aan de hoogwaterlijn

en het beheer voert over een

deel van de voordelta, de on-

diepe zee voor de kust. Hij

nam het initiatieftot een brief

die dezer dagen naar minister

Bukman en staatssecretaris

Gabor van Landbouw, Na-

tuurbeheer en Visserij werd

verstuurd. Daarin dringen

tien natuurbeschermingsorga-
nisaties onder leiding van Het

Zuidhollands Landschap aan

op een drastische verminde-

ring van het aantal fuiken en

staande netten, omdat dit

vistuig fatale klappen toe-

brengt aan Zeehonden en dui-

kende vogelsoorten, waaron-

der Futen, duikeendenen Aal-

scholvers.
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de kleine kustvisserij, een

wassen neus. Of laat ik zeg-

gen: ze staat op een heel laag

pitje. Maar wat wil je? Beide

diensten worden geplaagd

door reorganisaties en bij-

gestelde prioriteiten.
’

In een deel van de uitgegeven

vergunningen - die van na

1988 - is de bepaling opgeno-

men dat fuiken een zoge-

noemd keerwant moeten be-

vatten om binnenzwemmende

Zeehonden en vogels te weren.

Maar of dat keerwant er ook

werkelijk in zit, is volgens Van

den Berg zeer de vraag. ’Er

wordt immers nauwelijks ge-

controleerd.’

De hele gang van zaken rond

die vergunningen, waarbij el-

ke terughoudendheid van de

kant van het ministerie ont-

breekt, acht hij in strijd met

het Natuurbeleidsplan (NBP),

dat van het zelfde departe-

ment afkomstig is. In het

NBP - een regeringsbeslissing
-

wordt de Zeehond als priori-
taire soort aangemerkt, wat

betekent dat men aan zijn

voortbestaan een zeer hoge
waarde toekent. Maar de

praktijken aan de kust spre-

ken andere taal. ’Zo komt de

geloofwaardigheid van hel

NBP ernstig in het geding,’ al-

dus Van den Berg.

Een zelfde opmerking zou

passen bij de jongste uitbrei-

ding van de Natuurbescher-

mingswet. Ook alle dolfijnen

en andere walvisachtigen die -

al is het sporadisch - in Neder-

landse wateren voorkomen,

worden nu als wettelijk be-

schermd aangemerkt. Twee

soorten, de Tuimelaar en de

Bruinvis, genieten die be-

scherming al sinds 1973. Maar

ook deze zeezoogdieren kun-

nen in de netten aan de kust

verstrikt raken. Misschien is

de Tuimelaar die begin 1990

voor de Brouwersdam op-

dook, zo aan zijn eind geko-

men.

Van den Berg: ‘En bij dit alles

zijn het, nogmaals, vooral ge-

legenheidsvissers die de zeld-

zamesoorten bedreigen. Men-

sen die de visserij als liefheb-

berij beoefenen. Dus het argu-

ment dat men de betrokkenen

in hun broodwinning raakt,

gaat niet op.’
De brief aan minister Buk-

man en staatssecretaris Gabor

ging op 18 juli de deur uit,

medeondertekend door onder

andere Natuurmonumenten,

de stichting Natuur en Milieu,

de zeehondencrèche van Lenie

’t Hart in Pieterburen (die

juist nu veel jongedieren bin-

nenkrijgt als gevolg van ver-

storing door recreanten) en

een instelling als de Vogelklas
Karei Schot op Voorne, die

met olie besmeurdeen gewon-

de zeevogels verzorgt. Ant-

woord op het bezorgde schrij-

ven is nog niet binnen en het

kan nog wel even duren, want

beide bewindslieden zijn met

vakantie en worden pas half

augustus weer op het departe-

ment verwacht.

Dat is ook de reden waarom

het ministerie geen commen-

taar op de brief geeft. Een

woordvoerder: 'U zult moeten

wachten tot de heren terug

zijn.’

Van den Berg; ’Als wij geen

bevredigend antwoord krij-

gen, bezinnen we ons op an-

dere acties, samen met het

Zeeuws Landschap en de Vo-

gelklas. De voorbereidingen

zijn al aan de gang.’

Bron: NRC, 25 juli 1991

Zeehonden aan de kust van New

Foundland.


