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VOORWOORD
DeWaddenzeeiseennatuurgebieddatvolgensdehuidigebeleidsuitgangspunteneenaantal gebruiksfuncties moet kunnenvervullen.Hierbij kangedachtwordenaanb.v.scheepvaart,recreatieenvisserij.
DeafdelingEstuarieneEcologieheeftinhetverledenbijdragengeleverdaan
detotstandkomingvandeAlgemeneBeheersvisie,engedachtenontwikkeld
over het hoe en waarom van de toekomstige Waddenzee. Een van de
uitdagingenvoorbeleidenbeheerishetinpassenvansomscontrasterende
gebruiksfuncties. In de serie 'Multifunctioneel beheer vandeWaddenzee'
wordtopgrondvanonderzoekenervaringenvoorelkvandebelangrijkste
gebruiksvormen beschreven hoe deze ingepast zouden kunnen worden,
waarbij de vigerende beleidsvoornemens als leidraad worden genomen.
Hierbijwordternaargestreefddebeleidsmakersvanzodanigeinformatiete
voorziendatzijhunbeslissingengefundeerdkunnen nemen.
Inditeerstedeelwordtdeschelpdiervisserijen-cultuurbehandeld.

DeDirectie
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1 INLEIDING
Inde slotverklaringvandetrilaterale ministersconferentie inEsbjerg innovember1991 isvastgelegddatNederlandaanzienlijkedelenvandeWaddenzeezalsluitenvoordemossel-en kokkelvisserij.
Bijdebeletdsafwegingdiemoetleidentothetvaststellenvandiegebiedenis
hetrelevanttewetendatdekokkelvisserijvoorhetovergrotedeelafhankelijk
isvandroogvallendeplatenterwijldemosselvissersmaareenkleindeel (ca.
20%)vanhunvangstvandroogvallendeplaten halen.

2 UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID
HetvoorgenomenbeleidvoordeWaddenzeeisvastgelegdinde PKB-Waddenzee.Dehoofddoelstellingvanhetbeleidis:"Debescherming,hetbehoud
enwaarnodighetherstelvandeWaddenzeealsnatuurgebied".Opbasisvan
deze hoofddoelstelling hebben rijk, waddenprovincies en Waddenzeegemeentengezamenlijkdehoofdlijnenvanhettevoerenbeleidgeformuleerd
inde Algemene Beheersvisie. DeAlgemene Beheersvisie gaat uit vanhet
standpuntdathetnatuurbeheereenzogrootmogelijkebijdragemoetleveren
aan het instandhouden van de totale rijkdom aan natuurlijke processen,
structurenensoortenplanten,dierenenlevensgemeenschappeninNederlandenindewereld.WatbetreftdeWaddenzeesteltdeAlgemeneBeheersvisiedathetbeheerzichprimairdientterichtenop"hetbehoud,hetherstel
en het ongestoorde verloop van de natuurlijke processen die zich in de
Waddenzeeafspelenzodatallestructuren,soortenplantenendierendievan
natureindeWaddenzeethuishorenzichdaarkunnenhandhaven, ontwikkelenofherstellen".
In het Natuurbeleidsplan wordt deWaddenzee op meerdere grondengenoemdalsgebieddatprioriteitmoetkrijgenbijhetbeleid.Deaccentenvan
het beheer zouden moeten liggen op de versterking van de natuurlijke
processen,eenplanmatigetoepassingvande Natuurbeschermingswet en
hetterugdringenvanverontreiniging.
DeDerdeNotaWaterhuishoudingvandeministeriesV&W,LNVenVROMgaatuitvanhetbegrip'integraalwaterbeheer'endeontwikkelingvanglobale
streefbeelden.Inhetstreefbeeldvoor deWaddenzeewordt gestelddatde
Waddenzee primair natuurgebied is met daarnaast beperkte ruimte voor
visserij en recreatie. Bovendien wordt specifiek genoemd dat natuurlijke
mosselbanken,scheipenbankenenzeegrasveldenalgemeenmoetenvoorkomen.Derijkebodemfaunamoetdienenalsvoedselvoortrekvogelsende
visserijmoetafgestemdzijnopdefunctiesvanhetgebied.
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IndevigerendePKB-Waddenzeewordtalsrandvoorwaardegenomendatde
Nederlandse mosselproduktie op het niveau vanvoor 1980 gehandhaafd
dientteworden.BijdevaststellingvandePKBwerdnognietonderkenddat
dekokkelvisserijeenprobleemzoukunnengaanvormenenerisdaarover
toendusgeenuitspraakgedaan.
InternationaalishetbeheervandeWaddenzeeuitgemondinhetinstellenvan
nationaleparken (Duitsland) ofdetoepassingvandenatuurbeschermingswetten(Denemarken).MechanischekokkelvisserijisinDenemarkenverboden.InDuitslandwordternaargestreefdminimaal50%vanhetoppervlakvrij
tehoudenvankokkelvisserij,mosselcultuurenzaadvisserij.InDenemarken
wordt momenteel geen mosselcultuur toegestaan en is mosselvisserij op
platengereguleerd.

3 CHRONOLOGISCH OVERZICHTVAN DEONTWIKKELINGEN IN DE
KOKKEL- EN MOSSELVISSERIJ
Indezenotitieworden,innavolgingvandedoordesectorengebruiktematen,
kokkelgewichten aangegeveninkgvleesgewicht (ca.20%vanhetversgewicht);mosselgewichtenzijninkgversgewicht.

3.1 Kokkelvisserij

-Vanafhetbeginvandejarenzeventigisdegemechaniseerdekokkelvisserij
sterktoegenomen.Hetaantalvergunningenwordt in1974bevrorenop36,
maardooreenvergrotingvandecapaciteitenverbeteringvandevangstefficiencyneemtdegroottevandevangsttoe.
-Eindvandejarenzeventigmaaktdenatuurbeschermingbezwaartegende
ontwikkelingen. Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) krijgt opdracht
eenonderzoektedoennaardeeffecten(DeVlas1982, Anon.1987).
- Indejarentachtigvindt ook inDuitslandonderzoek plaatsenwordende
effectenopvogelsberekend(Böhme1988).Geleidelijkwordendegevolgen
vaneenchronischintensievevisserijduidelijk.
- Indejarentachtigfluctueert devangst indeWaddenzee sterk maareen
trendisnietaanwezig.SlechtevangstenindeWaddenzeewordengecompenseerddoorgrotevangsteninhetDeltagebiedzodatdetotaalopbrengst
redelijkstabiel is.
- Het merendeel van de bedrijven wordt overgenomen door een tweetal
Engelsebedrijven:FischerenHazlewood

Natuurbeheerenschelpdiervisserij

-in1987valterveelkokkelbroed.Vandezepopulatie(totaalca.200miljoen
kg)kanin1988en1989inruimemategevistworden.Doorhetuitblijvenvan
broedvalsinds1988ontstaatin1990eentekortaanvolwassenkokkelsinhet
Nederlandsewaddengebied,d.w.z.zelfszondervisserijwareneronvoldoendekokkelsvoordevoedselvoorzieningvanvogels.Hettekortwordtvastgesteldop basisvaneeninventarisatiedoor hetRIVO(VanStralen 1990).De
minister steldedaarom voor een deel vande Waddenzee voor visserij te
sluiten.Nabezwaarvandevisserijsector gafdeRaadvanStatedevissers
toestemmingoveraltevissen.Hetgevolgwasdaterpraktischgeen kokkeibanken overbleven. Ook werden hierbij de kokkels van de zgn. ecoplots
weggevistdieindevoorgaandejareninhetkadervanmonitoringprogramma'svanNMFenRWS gespaardwaren.
-DeRIVO-inventarisatievan1991 toontaandateropdatmomentnogmaar
4miljoenkgkokkelsaanwezigis.Sterftevaneidereendenenslechtebroedresultatenvanscholeksterswordengemeldindemedia.Opverzoekvande
kokkelvisserspubliceerdenDwars,Hederik&Verhey(DHV)eenrapportover
derelatietussenkokkelvisserijenhetecologischfunctionerenvandeNederlandsegetijdegebieden(DHV, 1991).OpverzoekvanNMFwordtderapportagegeëvalueerddoordeRijksuniversiteitGroningen(Dr.J.B.Hulscher)en
hetRINinsamenwerking methetNederlandsInstituutvoor Onderzoekder
Zee (NIOZ) (Beukemae.a.1991).Tevensontvangt NMFeennotitievande
DienstGetijdewaterenvande Rijkswaterstaatwaaringeconcludeerdwordt
datdenogresterendebestandenzeegrasindeOosterscheldeendeWaddenzeeernstigbedreigdwordendoorondermeerdekokkelvisserij(deJong
1991).
- Ook in augustus/september 1991 blijkt de broedval zeer matig te zijn
ondankseenrelatiefstrengewinterwaarnameestaleengoedebroedvalvolgt.
-J.J.Beukema(pers.comm.)heeftaanwijzingendatditeengevolgisvande
zeer kleine hoeveelheidoudekokkelsdie nadebevissingisovergebleven.
DebroedvalvansoortenalszandkokerwormenAmerikaansezwaardschede
dieeenredelijke ouderstand haddenkanalszeer goedwordengeklassificeerd

3.2Mosselvisserij

-Begindezeeeuwwarenerenkelekweekpercelen indeWaddenzeemaar
dezezijnvoordeoorlogverdwenen.
-AlsgevolgvanhetoptredenvaneenparasietinZeelandwordttussen1949
en 1960 7000 ha kweekperceel afgebakend in de westelijke Waddenzee.
Hiervan heeft ruim 3500 ha produktiewaarde. In 1990 is de situatie nog
vergelijkbaar.
-Tussen1965en1990fluctueertdejaarlijksemossetoogsttussen27en 122
miljoenkg.Vaneenduidelijketrendisgeen sprake.
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-Indejarenvijftigkomthetregelmatigvoordatweinigzaadbeschikbaaris.
-Indejarenzeventigentachtigisermeestalvoldoendezaadindepermanent
onderwaterstaandedelenvandewestelijkeWaddenzee.Wellichtisditmede
eengevolgvandegrotehoeveelheidvolwassenmosselenopdekweekpercelen.
- Indejarenvijftigenzestigkwamenveel mosselenvoor opdroogvallende
natuurlijke mosselbanken. Erzijn betrouwbare schattingenvan50-180miljoenkgalleenvoordeoostelijkeWaddenzee(Dankerse.a.1989).Inderelatief
arme jaren (ca 50 miljoen kg) zullen dit voornamelijk mosselen op oude,
stabielemosselbankenzijngeweest, inde relatiefrijkejarenlagenerwaarschijnlijkookveeljonge mosselbanken indeWaddenzee. Ooktoenalwas
de mossel(zaad)visserij voornamelijk geïnteresseerd inbankenvan minder
dan5jaaroud.Echtoudebankenzijninnormalejarennietinteressantvoor
de visserij omdat ze oude, relatief kleine, dikwijls met zeepokken bedekte
mosselenbevatten,enveellegeschelpen.In1978 besloegendeze banken
nogeenoppervlakvan3360ha(Dijkemae.a., 1989).
-Vanafhetbeginvandejarenzeventigwordeninprincipealledroogvallende
natuurlijke bankenbevistvoordat de mosselenteoudworden. Mededaardoorzijndefluctuatiesinhet mosselbestandtegenwoordig noggroter dan
van nature al het geval was. Jonge banken hebben namelijk behalve van
visserij-sterfteookveeltelijdenvanstormenijsgang.Naeenstrengewinter
kunnenzichopde mosselvrijewadplatenwelzeerveeljonge bankenvestigen,dietijdelijkvooreengrotebiomassazorgen.Dezesituatiedeedzichvoor
in1987. Nadewinterwaser nogmaarcirca6,5 miljoenkgmosselenopde
natuurlijke droogvallende platen aanwezig. Daarnatrad er eenzeer goede
zaadval op, zodat het bestand minstensvertienvoudigde. Ook inde onder
water gelegen gebieden van de westelijke Waddenzee vond een goede
broedvalplaats.Dezegoedebroedvalwerdgevolgddooreengrotezaadvisserijin1988en1989.Delaatsterestenvandezebroedval,zowelinhetdiepere
wateralsvandewadplaten,werdenin1990weggevist. Samenhangend met
detoenemendeleeftijdvandezevoorraadwerdenerin1989en1990relatief
veelhalfwasenconsumptiemosselenvandewildebankenopgevist(tabel1).

Tabel1.Verschuivingeninde tijdensdezaadvisserijopgevistemosselen (inmiljoenkg).

Jaar

Zaad

Halfwas

Consumptie

Onbekend

1987

59

15

1

1

1988

*

1989

65

58

10

8

1990

2

22

8

0,5

•waarschijnlijkrecordhoogte; bijna 100%zaad
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- Uitanalysevande doordevissersingevuldeenquêteformulieren blijktdat
gemiddeld genomen maar een gering deel (ca. 20%) van het mosselzaad
afkomstigisvandroogvallendenatuurlijkebanken.Wanneereropdedroogvallendebankenveeljongemosselenaanwezigzijnwordenuiteraardeerst
vooraldedichtstbijzijnde gebiedentenzuidenvanAmelandenTerschelling
bevist (zoals in 1988 en 1989), en later de meer oostelijk gelegen banken
onderSchiermonnikoogenRottum(zoalsin1990).
Uitdeenquêtesblijktdatondanksdegroeivandemosselenopdepercelen,
minderdan1kgmosselenwordtgeoogstvanelkekilozaad (tabel2).Inhet
verleden(de60erjaren)lagdezeverhoudingveelbeter;toenwerdenernog
regelmatig2à4 kgmosselengekweektvan1kgzaad.
Tabel2. Deeffectiviteitvandemosselcultuurinde Waddenzee (inmiljoenkg) (Eenkleindeel
( 10%)wordtnatijdelijkuitzaaieninde Waddenzeenakorte tijdalsnognaarZeeland
overgebracht)

Jaar

Uitgezaaid zaad

Productie involgendjaar

1984

93

73

1985

68

39

1986

93

57

1987

70

37

1988

>100

80

1989

141

70

1990

33

±8

1991

?

nog niet bekend

Belangrijke oorzakenvoor het huidige slechte rendement zijn de vrij grote
sterfte tijdens het opvissen en na het verzaaien, samenhangend met de
snelheidengrootschaligheidvanhetmodernemosselbedrijf, hetcompetitieelement indejaarlijksejachtopmosselzaad,enhet bezaaienvanstormgevoeligepercelen.Sommigestormgevoelige percelenwordenjaar-in,jaar-uit
bezaaid, ondanks hetfeit dat de daar gezaaide mosselen meestal verloren
gaan.
-Doorhetuitblijvenvanzaadvalzijneind1990alleenopenkelepercelennog
mosselenaanwezig.Hiervanwordtdoordeeidereendengegeten.Droogvallendenatuurlijkebankenzijnnagenoegverdwenen.Eidereendenenscholekstershebbeneenvoedseltekort.Eidereendendienoodgedwongenoverschakelenopkrabbenwordensterkgeïnfecteerdmetparasieten.
-Eeninventarisatievanhetmosselbestandincombinatiemetdeuitgewerkte
enquêtegegevensvandezaadvisserijtoontaandatdezevisserijinhetgebied
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onderTerschellingenAmelandeenbelangrijkefactorisinhetverdwijnenvan
natuurlijke mosselbanken.Inhetvoorjaar van1988lagdaar 16miljoenkg
mosselenalsgevolgvandegrotezaadvalvan1987.In1988werd11 miljoen
kgweggevist. Deresterende 5 miljoen kggroeide zodanig dat in 198914
miljoenkggevistkonworden.Delaatsteresten(ca.1,5miljoenkg)werden
in1990weggevist.InderestvandeWaddenzeewasdesituatievergelijkbaar.
-Dezeergeringebroedvalvan1991 verdwijntdoormetdehandverzamelen
buitendetoegestanezaadvisperiode.Totnutoekonhiertegennietworden
opgetredenopgrondvandeVisserijwet.Begin1992wordtdeNatuurbeschermingswetgebruiktomdezevormvan'visserij'testoppen.
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4 EFFECTEN VAN KOKKEL- EN MOSSELVISSERIJ
4.1 Kokkervisserij

Jaarlijkswordtongeveer4000-5000havandeWaddenzeeopkokkeisbevist.
Ditisminderdan4%vandedroogvallende platen.Omdateenaantaljaren
op dezelfde broedval wordt gevist op steeds andere banken is het totaal
beviste gebied eenveelvoud hiervan. Onderzoek in 1979toonde aandat
organismendiedieperzittendan5cmweinigschadeondervinden.Vande
ondiep levende soorten (wormen enandere schelpdieren) gaat ongeveer
30%dood (DeVlas 1982).Sinds 1979zijnde gebruikte pompenevenwel
zwaardergewordenwaardoordevisdieptewellichtendeschadewaarschijnlijkzijntoegenomen.OverhetalgemeenkomtindeWaddenzeemeerdan50
miljoenkgkokkeisvoorwaarvaneenderdedeelinbevisbarebanken(fig1).
Eengemiddeldevangstvan6miljoenkglevertindatgevalgeenproblemen
opvoordekokkelpopulatiealsgeheel.Welhebbendevisserseenvoorkeur
voor grote kokkeis zodat kokkelbanken dikwijls in hun geheel weggevist
wordenalszetweetotvierjaaroudzijn.Eenniet-bevistekokkelbankzaldoor
natuurlijkesterfteookweinigkokkeisbevattendieouderzijndanvijfjaarmaar
doordelegeschelpenenbroedval indeopengevallen plaatsenbiedtzo'n
natuurlijkebankeenaanhechtingsplaatsvooralgenenmosselbroedterwijl
daartussenkokkeisvanalleleeftijdsklassenvoorkomen.
Indejarendatermededoornatuurlijkefluctuatiesweinigkokkeisaanwezig
zijnheeftdekokkelvisserijweldegelijkinvloedopdekokkelpopulatie.Injaren
zoals 1985, 1986, 1987 en 1990 werd meer dan 30% van de populatie
weggevistofwelbijna100%vandekokkelbanken(fig1).Ookvoorvogelszijn
vooralkokkeisinbankenvanbelangomdathetookvoorvogelsenergetisch
minderinteressant isinminderdichtevoorkomenstefoerageren.Alsinde
daaropvolgendejarendebroedvaluitblijft(b.v.doorzachtewinters)kandoor
natuurlijkesterfte,visserijenpredatie,o.a.opnamedoorvogels,deouderpopulatiezoverteruglopendatdehoeveelheidkokkellarvenmedeeenfactor
van betekenis kanworden in de vestiging van nieuwe kokkelbanken (J.J
Beukemapersoonlijkemededeling).
Naastdeeffectenopde kokkelpopulatie heeftdevisserijandereinvloeden
op het ecosysteem.Deeffectenvankokkelvisserijopde zeegraspopulatie
zijnnietbewezenmaarzeeraannemelijk. DeHabitat-atlasvoordeWaddenzee(Dijkemae.a.1989)laatziendatnauwelijkszeegrasvoorkomtinNederland waar kokkeis gevist worden. In Duitsland en Denemarken komt het
zeegrasopvergelijkbareplaatsenzonderkokkelvisserijwelvoor.
InhetgebiedtennoordenvanGriendzijndeaantallenfoeragerendewadvogelsafgenomen nadat eenmaligde kokkeisweggevist zijn. Er isgesuggereerddatt.g.v.dekokkelvisserijeenslibrijkebovenlaagzodanigisveranderd
dathetnuveelzandigersedimentnietmeergeschiktisvoordebodemfauna
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die er in het verleden voorkwam (B. Ens, pers.comm.). Ook in andere
gebiedenmoetwordenaangenomendatkokkelvisserijdebodemzandiger
maakt,doordat de bovenlaagvanongeveer 5cm intensief doorgewassen
wordt.Een laatsteeffectishetkaaiwordenvan dewadbodem,tenopzichte
vandevroegeresituatiewaarinoudekokkelbankeneen aanhechtingsplaats
van andereorganismenvormden.Ookdatheefteen verarmendeffectophet
ecosysteem

KOKKELSTANDWADDENZEE
Dichthedenboven 50/m2
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Figuur 1De najaarsbiomassa van inbankenvoorkomendekokkelsindeWaddenzee, ende
daarvanopgevistehoeveelheid
4.2Mosselvisserij

Voorhetkwekenvan mosselenwordtgebruikgemaaktvan grotehoeveelhedenmosselzaad.Hetmerendeelvanditzaadwordtopgevistvan permanent
onderwater liggendezaadbanken.Hierisdussprakevanverplaatsenvan
mosselen naarvergelijkbare plaatsen met betere conditiesvoor groei.Een
kleindeelvanhetzaad(ca.20%)komtvandroogvallendezaadbanken.
Mosselbankenkunnenheeloudworden(enkeletientallenjaren).Deoudere
bankenvormeneenstabielecomplexe levensgemeenschapvan mosselen
vaneen aantalleeftijdsklassenen een geassocieerdefloraenfauna.Totinde
jarenvijftigwasdittypebankeen algemeenverschijnsel.Doorechterdejonge
nieuwgevormdebankensteedswegtevisseniseralsindstientallenjaren
geenstabielemosselbankbijgekomenterwijldeoudegeleidelijkaan(door

Natuurbeheerenschelpdiervisserij

13

ouderdom,stormofijsgang)verdwenen.Eenenkelekeertreedteenzodanige
zaadvalopdatuitgestrektemosselbankengevormdworden.Eenonderzoek
op eentweetal in 1989voor visserij gesloten bankentoonde aandat zo'n
jongebankonstabielisdoordatdemosselenfijnslibonderzichverzamelen.
Eenoudebankbevindtzichopeenlaaggeconsolideerdslibdie'gewapend'
ismetschelpenenschelpresten.Maareenkleindeelvandejongebanken
zalzichontwikkelentoteenoudebank.Zo'nbankheefteentientaljarennodig
omzichteontwikkelen.Doordeschaarstevandelaatstejarenzijnzelfsde
t.b.v.hetonderzoekgeslotenbankenuiteindelijkverdwenendoorhandmatig
verzamelen van de mosselen hetgeen niet op grond van de Visserijwet
gestoptkanworden.Methetverdwijnenvandelaatsteoudemosselbanken
isereenzeerkarakteristiekWaddenzeebiotoopverlorengegaan.
Hetmosselbank-biotoopisbijzonderveelzijdig.Debankenzelfbiedenlevensmogelijkhedenaanorganismenvanhardsubstraatterwijlstagnatievanwater
tussendemosselbultenvoorwaardenscheptvoororganismendiepermanent
ondiep water nodig hebben, zoals het Groot Zeegras, het verlies van de
mosselbanken is dan ook een grote aanslag op de natuurlijkheid en de
rijkdomaanlevensvormenvandeWaddenzee.
Hetisnietduidelijkofdezeerlagemosselstandvan1991 deomvangvande
broedvalsterknadeligheeftbeïnvloed.Indemeestejarenzorgendemosselenopdepercelenvooreenvrijgrotehoeveelheidlarven,maarondanksdat
ishetsuccesvandebroedvalsterkwisselend.Inprincipezorgtdereststroom
indewestelijkeWaddenzeevooreengoedeaanvoervanmossellarvenvanaf
hetgebiedtenzuidenvanTerschellingnaardewatervlaktestennoordenvan
deAfsluitdijk.Indatgebiedisookin1991 demeestebroedvalopgetreden.

4.3Effectenopvogels

Doordatdemosselbankrijkisaanveleanderesoortenzoalsalgen,wormen,
krabben,zeeanemonen,etc, trekkenzegroteaantallenvogelsaandiedie
organismeneten.Wulp,tureluurensteenloperzijndaarvandebelangrijkste.
Debelangrijkste vogelsoorten diede mossel en kokkel zelf op hunmenu
hebben staan,zijneidereenden enscholeksters. Wat betreft deze soorten
moetenmosselenenkokkelsalsuitwisselbarevoedselbronwordengezien.
Bovendienzijnkleinekokkeltjesenmosselbroedessentieelinhetdieetvan
dekanoetstrandloper. DeekJereendendescholekster etenjaarlijkssamen
ongeveer12miljoenkgkokkeMees(ca.60miljoenkgversgewicht).Bovendienconsumerenzenogbijna50miljoenkgmosselen(versgewicht).Deze
hoeveelhedenzijnvandezelfdeordevangroottealsdiewelkedoordevissers
afgevoerdworden.Tochmoet eenduidelijk onderscheidgemaaktworden.
Devissersverzamelenhunoogst ineenbeperktetijd aanheteindvanhet
groeiseizoen.Devogelsetendoor het helejaarheen,enhetgrootstedeel
vanhunprooizouvoorhetnajaareenanderenatuurlijkedoodgestorvenzijn
alsze niet waren opgegeten. Eenmatige consumptie heeft zelfs gunstige
effectenopdegroeivandeovergeblevenschelpdierendoorhetuitdunnend
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effect.Ditgeldtvooralalsopkweekmosselengevallenbroedwordtgegeten.
Bovendienheeftpredatiedoorvogelsgeennegatieveneveneffecten. Uitdunnendoorvisserijheeftmeestalgeenaantoonbaregroeiverbeteringomdatde
overblijvendedierenbuitendevissporennogzeerdichtnaastelkaarzitten.
Injarenmetweinigkokkelsenmosselenopwildebankenzullendeektereenden zich volledig richten op de onder water liggende kweekpercelen.De
scholekstershebbennauwelijkskwalitatiefvoldoendeuitwijkmogelijkheden.
Als ook de mosselenvande kweekpercelen verdwenen zijn, zullenzowel
scholekstersalseidereenden naareldersmoetenuitwijken.Hetismaarde
vraag of dat mogelijk is. Na sluiting van het Krammer Volkerak is geen
toenamemaareerdereendalinggeconstateerdonderdeaantallenvogelsin
de potentiële uitwijkgebieden Oosterschelde enWesterschelde. Dit iseen
aanwijzingvoorhetfeitdatdezegebiedenvolzatenendatdaaraanwezige
voedselbronnennietintensiever kondenwordengebruikt.
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5 HETBELEIDT.A.V.HETNATUURBEHEER ENDEKOKKEL-EN
MOSSELVISSERIJ
Erbestaat eenrelatietussentoestandvandemossel-enkokkelbankenop
de droogvallende platen in de Waddenzee en de visserij. Uit de zich nu
voordoende situatie m.b.t. het voorkomen en natuurlijk functioneren van
droogvallendemossel-enkokkelbankenkanafgeleidwordendatdehuidige
visserij in strijd is met beleidsuitspraken zoalsvastgesteld in de PKB,het
NatuurbeleidsplanendeDerdeNotaWaterhuishouding.
Sluitingvankleinedelenvanhetwaddengebied iseenverbeteringt.o.v.de
huidigesituatiemaaralleenindiedelenvanhetwaddengebiedkunnendan
stabiele oude mosselbankenontstaan. Indien de gebieden goed gekozen
worden,zullenweldemeestevoorbeeldenvan karakteristiekedelenvanhet
waddengebiedalsongestoordecoplotbeschikbaarzijnvoormonitordoeleinden.Zowelmossel-alskokkelvisserij kunnenindatgevalzonderenigprobleemde,aldannietzwartopwitgestelde,visserijdoelstelling (nietminder
opbrengstdanrond 1980)halen.Denatuurbehoudsdoelstelling uitdePKB
wordtnietgehaald.OokdebeleidsdoelstellingzoalsvastgelegdindekwalitatieveomschrijvingvanhetstreefbeeldindeDerdeNotaWaterhuishouding
wordtnietgehaald.Hetzalookinternationaalmoeilijkteverdedigenzijnals
ineenvandebelangrijkstenatuurgebiedenvanEuropainhetgrootstedeel
vanhetgebiedeenvisserijwordttoegestaandiecontinuzorgtvoorverarming
vanhetwadendieinarmejarennagenoeghetgehelebestandaanmosselen kokkelbanken kan verwijderen zodat effecten op o.a. vogels evident
worden.

5.1Kokkelvisserij

Als de visserijdoelstelling 'vangst gelijk aan de periode vóór 1980' een
randvoorwaarde is,kanvoor de kokkelvisserijnagegaan wordenwelkdeel
vandeWaddenzee nodig isomdit gemiddeld of indemeestegevallente
bereiken. Door de grote fluctuaties in dit dynamische gebied moet niet
verwachtwordendatelkjaardevangsthoeveelheidvanvóór 1980gehaald
wordt.
Wat betreft de kokkelvisserij isreedsopgemerkt datdezevrijwelalleenop
droogvallendebankenuitgeoefendkanworden.UitdeRIVO-inventarisaties
isgeblekendatongeveer35%vanhetkokkelbestandinbevisbaredichtheden
(30perm2) voorkomt.Omeenvangstvan6miljoenkgvisvleesmogelijkte
makeniseenpopulatietergroottevan17miljoenkgdusvoldoende.Meestal
zijnindeWaddenzeeveelmeerkokkelsaanwezig.Gedurendedelaatste20
jaarkwamenin1975,1979,1986en1991 onvoldoendekokkelsvoor(fig.1).
IndiejarenwerduitgewekennaardeOosterschekJe.
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Ingevalvansluitingvan b.v 15%vandeWaddenzeezoudeWaddenzeepopulatie20miljoenkgkokkelsmoetenbedragenomdeinhetovergebleven
deel6miljoenkgkokkelstevissen.Behalveindeeerdergenoemdejarenzou
deopbrengstwellicht nietgehaaldzijnin 1985.Hetbetekent weldat indie
jarenslechtsin15%vandeWaddenzeevoordevogelsvoedselaanwezigis
terwijlzeevenveelofmeernodighebbendandevissers.
Bijeenbeduidendgroteresluiting (b.v.50%vandeWaddenzee), had34
miljoen kgaanwezig moetenzijnom in deoverige 50%vanhetgebied6
miljoenkgtevangenIndatgevalzoubovendienin1971,1972,1984en1990
mindergevangenzijndan6miljoenkg.Indiejarenzou50%vandeWaddenzeeeenvangstvanongeveer 4miljoenkghebbenkunnenopbrengen.De
vogelszoudeneenredelijkekansopoverlevenhebbenomdatindeniet-beviste50%vanhetgebiedkokkelsaanwezigblijvenenbovendiennaarmosselbankenuitgewekenkanworden.
Indienhet streefbeeldzoalsverwoord inde DerdeNotaWaterhuishouding
hetmeestrecenteuitgangspuntvoorhetbeleidis,zoupermanentesluiting
vanminimaal50%vandeWaddenzeevoorkokkelvisserijinovereenstemming
zijnmethetbeleid.Sinds1971haddendevissersdanin9jarengenoegen
moetennemenmeteenkleinerevangst.
Menzouzichkunnenafvragen,ofergeenanderemogelijkhedenzijnomde
effecten van de kokkelvisserij te beperken, zodanig dat het PKB-beletd
gestalte kankrijgen zonder alte grote effecten op het rendement vande
kokkelvisserij. Maarhelaas,andere mogelijkhedendanpermanentesluitingen,dietochtotwezenlijkherstelvandenatuurkunnenleidenzijnerniet;
1. Bijtijdelijke sluitingvangebiedenzullende bankeninalledelenvande
Waddenzeetochzonuendanbevistworden.Hetgevolgdaarvanisdatzich
geen oude banken kunnen ontwikkelen en dat vestiging van zeegrassen
onmogelijkblijftinallegebiedenwaarsomskokkeibankenvoorkomen.
2. Bij tijdelijke sluitingen vindt de exploitatie van de schelpdierbestanden
weliswaar meer gestructueerd plaatsdandat nuhet gevalis,maar bijeen
sluitingscycluswaarbijmeerdaneenspervierofvijfjaargevistwordt,zaldat
nauwelijkspositiefeffectopdevoedselvoorzieningvanvogelshebben.Ook
indehuidigesituatiewordendebankendieontstaanineenjaarmetgoede
broedvalindeloopvaneenaantaljarenweggevist.
3.Bijquoteringisergeenenkelewaarborgvoordeontwikkelingvanstabiele
biotopen,ook niet incombinatie mettijdelijke sluitingen.Terzijdezijopgemerktdatquoteringsregelingenookbijzondermoeilijktecontrolerenzijn.

5.2Mosselvisserij

Watbetreft de mosselvisserij kanopgemerktwordendatonderzocht moet
wordenofdooreenbetereoverlevingvanhetzaad (verbeteringvangtechniek,langereperiodevoorzaadvisserij,verbeteringzaaitechniek),hetverho-
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genvanhetkweekrendement(vestigenvanperceleninminderstormgevoeligedelenvanb.v.deoostelijkeWaddenzee)eneenbetereoverlevingvande
consumptiemosselen (minder vracht per schip, vervoer per vrachtwagen
vanuit Lauwersoog,etc), eenzodanige rendementsverhoging kanworden
gehaalddat zaadvisserij opdroogvallende platenvolledig achterwege kan
blijvenende produktie hoger kanzijndanvoor hettotstandkomenvande
PKB. In dat geval zou dus 100%van de droogvallende platen voor de
mosselzaadvisserijgeslotenkunnenwordenenkanwordenvoldaanaanalle
beleidsuitgangspunten.
Gegevendewensomzuinigeneconomischomtegaanmethetmosselzaad
is hetverstandig,zaad-en halfwaspercelen met eengroot stormrisicouit
productietenemen,entevervangendoormeerstabielepercelen.Hetiszeer
aannemelijk,datuitgiftevaneengoedperceelbijgelijktijdigeinnamevantwee
slechtepercelennietalleenveelverliesvanmosselzaadvoorkomt,maarook
zalleidentotverbeteringvanteeltrendement.Ookdemosseltelerszelfzien
devoordelenvaneendergelijke ruil, dieechterwellicht alleen mogelijk is
wanneererperceleninenronddeZoutkamperlaagbescikbaarkomen.Een
bijkomendvoordeelzouzijndatdemosselteeltpersaldoeenkleinerdeelvan
deWaddenzeenodigzou hebben.

17

18

N.Dankers&J.deVlas

LITERATUUR
Anon. 1987. Effecten vande kokkelvisserij indeWaddenzee. RIN-rapport
87/18.RijksinstituutvoorNatuurbeheer,Texel.
Beukema,J.J.,N.Dankers,B.Ens,C.J.Smit&C.Swennen1991. Commentaaropderapportage'RelatietussenkokkelvisserijenecologischfunctionerenvandeNederlandsegetijdegebieden'.NotitieNIOZ/IBN.
Böhme,B.1988.AuswirkungenderHerzmuschelfischereiaufdieBodenfauna
desWattenmeeres.NationalparkverwaltungNiedersachsischesWattenmeer.
Dankers, N., K. Koelemaij, J. Zegers 1989. De rol van de mossel en de
mosselcultuur in het ecosysteem van de Waddenzee. RIN-rapport 89/9.
RijksinstituutvoorNatuurbeheer, Texel.
DHV1991.Relatietussenkokkelvisserijenecologischfunctionerenvande
Nederlandsegetijdegebieden.DHV-dossierE2159-10-200.
Dijkema,K.S.,G.vanTienen&J.J.vanBeek 1989.Habitatsofthe Netherlands, Germanand DanishWadden Sea 1:100,000. Research Institute for
NatureManagement,Texel/VethFoundation,Leiden. 24maps.
Jong,D.de1991.ZeegrasindeOosterscheldeendekokkelvisserij.RijkswaterstaatNotitieGWAO-91-13059.
Stralen,M.van.1990HetkokkelbestandindeOosterscheldeendeWaddenzeein1990.RIVO-rapportAQ90-03.
Vlas,J.de.1982.Deeffectenvandekokkelvisserijopdebodemfaunavande
WaddenzeeenOosterschelde.RIN-rapport 82/19,Texel.Rijksinstituutvoor
Natuurbeheer, Texel.

RIN-rapportenenIBN-rapportenkunnenbesteldwordendooroverschrijving
vanhetverschuldigdebedragoppostbanknummer948540vanhetDLO-lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) te Wageningen onder
vermeldingvanhetrapportnummer.Uwgirobetalinggeldtalsbestelformulier;
toezendinggeschiedtfranco.
Gebruikgeenverzamekjiroomdathetadresvandebestellernietoponze
bijschrijvingkomtzodathetbesteldenietkanwordentoegezonden.
Toorder RINand IBNreports advance payment should be madeby giro
transferofthepriceindicatedinDutchguilderstopostalaccount948540of
theDLOInstituteforForestryandNatureResearch,P.O.Box23,6700AA
Wageningen,TheNetherlands.Pleasenotethatyourpaymentisconsideredasanorderformandshouldmentiononlythereportnumber(s)desired.
Reportsaresentfreeofcharge.
88/30P.F.M.Verdonschot&R.Torenbeek,LettercoderingvandeNederland
seaquatischemacrofaunavoormathematischeverwerking.75p.f10,88/31P.F.M.Verdonschot, G.Schmidt, P.H.J,van Leeuwen &J.A. Schot,
Steekmuggen(Culicidae)indeEngbertsdijksvenen.109p.f16,88/33H.Eijsackers,C.F.vandeBund,P.Doelman&Wei-chunMa, Fluctuerendeaantallenenactiviteitenvanbodemorganismen.85p.f13,50
88/35A.J.deBakker&H.F.vanDobben,Effectenvanammoniakemissieop
epifytischekorstmossen;eencorrelatiefonderzoekindePeel.48p.f7,50
88/36B.vanDessel,EcologischeinventarisatievanhetIJsselmeer.82p.f13,88/38P.Opdam&H.vandenBijtel,Vogelgemeenschappenvanhetlandgoed
Noordhout.85p.f9,88/39P.Doelman,H.Loonen&A.Vos,Ecotoxicologischonderzoekinmet
Endosuffanverontreinigdegrond:toxiciteitensanering. 34p.f6,88/40G.P.Gonggrijp,VoorstelvoordeafwerkingvandegroeveBelvédère
alsarcheologisch-geologischelement.13p.f3,88/41J.L Mulder(red.),DevosinhetNoordhollandsDuinreservaat.Deel1:
Organisatieensamenvatting.32p.
88/42J.L Mulder,idem.Deel2:Hetvoedselvandevos.78p.
88/43J.L.Mulder,idem.Deel3:Devossenpopulatie.129p.
88/44J.L.Mulder,idem.Deel4:Defazantenpopulatie.59p.
88/45J.L Mulder&A.H.Swaan,idem.Deel5:Dewulpenpopulatie.76p.
Derapporten41-45wordennietlosverkochtmaaralsserievanvijfvoor
f25.

88/46 J.E. Winkelman, Methodologische aspecten vogelonderzoek SEPproefwindcentrale Oosterbierum (Fr.). Deel 1.145 p. f 19,50
88/48J.J. Smit, Het Eemlandende polderArkemheenrond het beginvande
twintigste eeuw. 64 p. f 9,88/49G.W. Gerritsen,M.den Boer & F.J.J. Niewold,Voedselecologie vande
vos in Nederland.96 p. f 14,50
88/50G.P.Gonggrijp, Permanentegeologische ontsluitingen indetaludsvan
RijkswegA1 bij Oldenzaal. 18p. f 4,50
88/52H.Sierdsema,Broedvogelsenlandschapsstructuur ineenhoutwallandschap bij Steenwijk. 112p.f 16,88/54 H.W. de Nie & A.E. Jansen, De achteruitgang van de oevervegetatie
van hetTjeukemeertussen Oosterzee (Buren) en Echten. 18p. f 4,50
88/56 P.A.J. Frigge & C.M. van Kessel, Adder en zandhagedis op de Hoge
Veluwe: biotopen en beheer. 16 p. f 3,50
88/62K. Romeyn,Estuariene nematodenenorganischeverontreiniging inde
Dollard. 23 p.f 5,88/63S.E.vanWieren&J.J. Borgesius,Evaluatievan bosbegrazingsobjecten
in Nederland. 133 p. f 18,50
88/66 K.S. Dijkema et al., Effecten van rijzendammen op opslibbing en
omvang vandevegetatie-zones inde Friese en Groninger landaanwinningswerken. Rapport in samenwerking met RWS Directie Groningen en RIJP
Lelystad. 130 p. f 19,88/67G.Schmidt &J.C.M,vanHaren,Achtergrondenvaneensteekmuggenplaag; steekmuggen (Culicidae) inde Engbertsdijksvenen 2. 162p.f 21,88/68 R. Noordhuis, Maatregelen ter voorkoming en beperking van schade
door zilvermeeuwen. 48 p. f 7,50
89/3 F. Maaskamp, H. Siepel & W.K.R.E. van Wingerden, Een monitoring
experiment metongewervelde diereningraslandenopzandgrond.44p.
f 13,50
89/5 R.J. Bijlsma, Remote sensing voor classificatie van de vegetatie en
schatting vande biomassa op ganzenpleisterplaatsen in het waddengebied.
62 p. f 8,50
89/7 R. Ketner-Oostra, Lichenen en mossen in de duinen van Terschelling.
157 p. f 21,89/8A.L.J.Wijnhoven, Effectenvanaanleg,beheerengebruikvan golfbanen
en mogelijkheden voor natuurtechnische milieubouw. 19p.f 4,50
89/13 K. Lankester, Effecten van habitatversnippering voor de das (Meles
meles); een modelbenadering. 101 p. f 15,-

89/14A.J.de Bakker, Monitoring van epifytische korstmossen in 1988.53 p.
f 8,89/15 J.E. Winkelman,Vogels en het windpark nabij Urk (NOP): aanvaringsslachtoffers enverstoringvan pleisterende eenden, ganzen enzwanen.
169p. f22,89/16 J.J.M. Berdowski et al.,Effecten van rookgas op wilde planten. 108 p.
f 16,89/17E.C. Gleichman-Verheijen &W. Ma,Consequenties van verontreiniging
vande (water)bodemvoor natuurwaarden inde Biesbosch.91 p.f 14,89/18A. Farjon &J.Wiertz, Milieu-envegetatieveranderingen inhet schraallandvan Koolmansdijk (gemeente Lichtenvoorde); 1952-1988. 134p.f 18,50
89/19P.G.A.tenDen,Achtergronden enoorzakenvande recenteaantalsontwikkeling van defazant inNederland. 168p. f22,90/1 R.J. Bijlsma, Het RIN-bosecologisch informatiesysteem SILVI-STAR;
documentatievanFOREYE-programmatuurensubprogramma's.96p.f14,50
90/2J.E. Winkelman, Vogelslachtoffers in de Sep-proefwindcentralete Oosterbierum (Fr.) tijdens bouwfase en half-operationele situaties (1986-1989).
74 p. f 10,90/5 G.M. Dirkse & P.A. Slim, Naar een methode voor het monitoren van
vegetatieontwikkeling inhetwaddengebied.40 p.f 6,50
90/6J.C.M,van Haren&P.F.M.Verdonschot, Steekmuggen (Culicidae) inde
Engbertsdijksvenen 3. 61 p. f 8,50
90/8 H. Siepel et al.,Effecten vanverschillen in mestsoort enwaterstand op
vegetatie enfauna inklei-op-veengraslanden indeAlblasserwaard. 50 p.
f7,50
90/9 J.E. Winkelman, Verstoring van vogels door de Sep-proefwindcentrale
te Oosterbierum (Fr.) tijdens bouwfase en half-operationele situaties (19841989). 157 p. f 21,90/10 P.J.H. Reijnders, I.M. Traut & E.H. Ries, Verkennend onderzoek naar
demogelijkhedenvoor hetterugzettenvangerevalideerdezeehonden,Phoca
vitulina, inde Oosterschelde. 36 p.f6,90/11 M. Eibers & P. Doelman, Studie naar de mogelijke effectenop flora en
fauna als gevolg van de inrichting van de Noordpunt Oost-Abtspolder als
definitieve opslagplaats voor verontreinigde grond. 128p.f 18,90/12 K. Kramer & P. Spaak, meadowsim, een evaluatie-instrument voor de
kwaliteit van graslandgebieden voor weidevogels. 51 p. f 7,50
90/13 P.A. Slim & L.J.van Os, Effecten van natuurbeheer op de vegetatie in
hetveenweidegebied vande Donksche Laagten (Alblasserwaard). 45 p. f 7,-

90/14 F. Fennema, Effects of exposure to atmospheric SO2, NH3 and
(NH4)2S04on survival and extinction ofArnica montanaandViolacanina.
60 p. f 8,50
90/15 D.A. Jonkers, Monitoring-onderzoek aan broedvogels in de periode
1969-1985. 95 p. f 14,50
90/17 J.E. Winkelman, Nachtelijke aanvaringskansen voor vogels inde Sepproefwindcentralete Oosterbierum (Fr.).209 p.f 26,50
90/18 N.J.M. Gremmen & R.J.B. Zwanikken, De haalbaarheid van een kennissysteem voor heidebeheer. 49 p. f 7,50
90/19N. Dankers, K.S.Dijkema,P.J.H. Reijnders&C.J.Smit, DeWaddenzee
inde toekomst -waarom en hoete bereiken? 137p. f 18,50
90/21W.J.Wolff,Verslagvandeworkshop op2oktober 1990te Wageningen
gewijdaanhetRapport vandeWerkgroep IIvanhet Intergovernmental Panel
on Climate Change.63p. f 9,91/2 W.A. Teunissen, De uitstralingseffecten van geluidsproduktie van de
militaire25 mm schietbaan inde Marnewaard op plaatskeuze engedragvan
watervogels in het Lauwersmeergebied binnendijks. 101p. f 15,91/3G.J.M.Wintermans,Deuitstralingseffectenvanmilitaire geluidsproduktie
inde Marnewaard op hetgedrag ende ecologievanwadvogels. 60 p.f 8,50
91/6 J.Wiertz, Dedassenpopulatie in Nederland 1960-1990. 76 p. f 12,50
91/8 H.vanDobben,Monitoringvanepifytische korstmossen in 1989.62 p.
f8,50
91/10 K.S. Dijkema et al., Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de
Friese en Groninger Waddenzee: greppelonderhoud en overig grondwerk.
156 p. f 20,50
91/12 A.J.Verkaik, Verspreidings- en verplaatsingspatronen van muskusratten Ondatra zibethicus inFlevoland.79 p.f 13,1991-1 N. Dankers et al.,The Wadden Sea in the future - why and how to
reach?RIN contributions to research on management of natural resources.
108 p. f 16,IBN-rapport 91/1 M.J.S.M. Reijnen & R.P.B. Foppen, Effect van wegen met
autoverkeer opdedichtheidvanbroedvogels. Hoofdrapport 110p.f 16,IBN-rapport91/2 i d e m

Opzet en methoden 44 p.f 7,-

RIN-rapport92/1 P.F.M.Verdonschot, J.Runhaar, W.F.vander Hoek, C.F.M,
deBok&B.P.M.Specken.Aanzettoteenecologische indelingvanoppervlaktewateren in Nederland. 174.f 23,50
RIN-rapport 92/7 J.Wiertz, Schatting van ontbrekende vocht-en stikstoflndicatiegetallen van Ellenberg (1979). 32 p. f 6,40

RIN-rapport92/8H.N.Siebel,Omvormingnaareenmeernatuurlijk bosinhet
Spanderswoud.118p.f17.RIN-rapport92/10 C.J.M.Philippart, K.S. Dijkema&N.Dankers, Dehuidige
verspreidingendemogelijketoekomstvanhetlitoraalzeegrasindeNederlandseWaddenzee.30p.f5,70

maart1992

EcologischekarakteriseringvanoppervlaktewatereninOverijssel
Ditboekiseenproduktvaneenjarenlange
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Eenecologische indelingvanwaterenis
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