Visserij nog vraagteken bij
bescherming Noordzeegebieden
Vijf gebieden in de Noordzee heeft Nederland in Brussel aangemeld als Natura 2000-gebied. Nadat ze definitief zijn aangewezen moet onder meer nog duidelijk worden hoe om te gaan met menselijk gebruik in die gebieden, zoals de visserij, om de
instandhoudingsdoelen die zullen wordt vastgesteld te kunnen bereiken.
Om de aanwijzing van de vijf gebieden
mogelijk te maken, heeft IMARES gewerkt
aan de wetenschappelijke onderbouwing
van de natuurdoelen. Dat komt neer op uitzoeken wat er voorkomt en in welke staat het

 



is. ‘Wat in goede staat is moet je behouden,
wat slecht is vergt herstel’, licht Jakob Asjes
toe. Het gaat om twee gebieden in de kustzone – de Noordzeezeekustzone en de Vlakte
van de Raan – en drie gebieden buiten de
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Buitenlandse vloten
Voor de drie gebieden buiten de twaalfmijlszone heeft een inventarisatie van biologische
data en visserijgegevens laten zien dat er nog
gegevens ontbreken. Asjes: ‘Wat Nederlandse
vissers er doen is bekend, maar er zijn ook
buitenlandse partijen met visrechten. We weten
alleen niet precies welke buitenlandse vloten
daar actief zijn en waar ze op vissen.’ Binnen
de International Council for the Exploration of
the Sea (ICES) wordt geprobeerd die informatie
alsnog boven tafel te krijgen. Daarna volgen
nog twee internationale workshops in ICESverband.
Als alles is onderzocht en bediscussieerd met
alle stakeholders, zal het ministerie van LNV de
maatregelen opstellen. Deze gaan vervolgens
een inspraakprocedure in. Daarna moet de
Europese Commissie de aanwijzingen nog
goedkeuren in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De beschermingsmaatregelen moeten begin 2011 ingaan voor
de kustgebieden. De maatregelen voor de
andere gebieden zullen later volgen.
Tot slot bekijken IMARES-onderzoekers dit jaar
of er nog andere gebieden in de Noordzee voldoen aan voorwaarden voor bescherming zoals
die voortkomen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.
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twaalfmijlszone: de Doggersbank, het Friese
Front en de Klaverbank. ‘Voor de Vlakte van
Raan, een buitendelta van de Westerschelde,
zijn echter weinig gegevens beschikbaar’, vertelt Asjes. ‘Daar zoeken we nog naar hoe we
de effectenanalyse kunnen doen.’
Ander punt is nog de visserij. In opdracht van
LNV en Rijkswaterstaat analyseerde IMARES
de effecten van de verschillende typen visserij
en ander menselijk gebruik op de instandhoudingsdoelen van de twee kustzonegebieden.
De uitkomsten worden besproken met de visserijsector en natuurbeschermingsorganisaties.
Welke maatregelen getroffen gaan worden
moet de komende maanden gaan blijken, aan
de hand van de definitieve uitkomsten van het
onderzoek en de dialoog met alle stakeholders.
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Beschermde gebieden in de Noordzee.
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Informatie:

www.noordzeenatura2000.nl
Jakob.Asjes@wur.nl
0317 - 48 70 67
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