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VOORWOORD

In 1982werd door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer een rapport
uitgebracht dat de belangrijkste effecten van dekokkelvisserijbeschreef
op grond van onderzoek dat indedaaraan vooraf gaande jarenwas
uitgevoerd. Op zich zijn deze onderzoeksresultaten nog steeds geldig,
maar door veranderde omstandigheden bijdekokkelvisserijennieuwe
inzichten met betrekking tothet natuurbeheer inWaddenzee en
Deltawateren iser aanleiding de toengevonden resultaten opnieuw in
beschouwing tenemen.
Dit rapport bevat geennieuwe onderzoeksresultaten, afgezien van
enkele gegevens over de resultaten van dekokkelvisserij ende stand van
de kokkel sinds 1982.Deze gegevens zijn opnieuw geanalyseerd inhet
licht van dehuidige omstandigheden.
Het rapport werd samengesteld door de afdeling Estuariene Ecologie op
basis van inbreng vanverschillende zijden.
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1 INLEIDING

Indit rapport worden de ecologische consequenties van dekokkelvisserij
inhetwaddengebied kort geschetst.Daarbij isgebruik gemaakt van een
eerder verschenen RIN-rapport (DeVlas 1982),van recente informatie over
dekokkelstand ende opbrengst vande kokkelvisserij, envan ophet RIN
aanwezige ornithologische kennis.

2 KOKKELS EN DE PLAATS VAN DEKOKKEL INHET ECOSYSTEEM

Kokkels zijn tamelijk grote schelpdieren die ondiep inde bodem leven.
Eenkokkel kan ongeveer vijf jaar oud worden.Hijheeft dan een vers
vleesgewicht van 2-3 gen een schelplengte van ongeveer 3cm. Kokkels
halenhun voedsel (voornamelijk plankton)en zuurstof uit het water door
middel van eenkorte sipho.Een tweede sipho brengt het afgewerkte water
en de faeces aan het bodemoppervlak terug.
Demeeste kokkels zitten inkokkelbanken: plaatsenmet relatief hoge
dichtheden.Datwil zeggen:meestal enkele honderden,maar somsmeer dan
2
1000exemplaren perm .Ook buiten dekokkelbanken kunnen kokkels leven,
maar daar gaat het omdichtheden van nul tot enkele tientallen perm .
Doordat kokkels inde grond leven iseenkokkelbank aanhet
bodemoppervlak niet te zien;hijmoet opgespoord worden door de
bovengrond ondiep om tewoelen.Demeeste kokkelbanken indeWaddenzee
bevinden zich indewadplaten die rond laagwater enige tijd droogvallen.
Jonge kokkeltjes worden door allerlei dieren gegeten.Afhankelijk van
hun grootte door garnalen,krabben,kleine en grotere bodemvissenen
vogels,vooral zilvermeeuwen eneidereenden.Kokkels groeien echter zeer
snel enmaken daarbijeen stevige schelp.Naeenpaarmaanden zijn zedan
ookvoor krabben,garnalen enkleine vissen tegroot geworden; inhet
beginvanhun tweede groeiseizoenworden zeook tegroot voor grote
vissen enmeeuwen.Welkunnen vissen,met name schol,dannog vande
siphotoppen eten.Misschien doen ookkrabben engarnalen dat.Hoe
belangrijk siphotoppen vankokkels zijnals voedselbron voor vissen en
kreeftachtigen isniet bekend.
Kokkels vanmeer dan 2cm lengte kunnen alleen nog door scholeksters
eneidereenden inhun geheel opgegeten worden.Die lengte bereiken ze
meestal inhet begin vanhun tweede levensjaar. Daarmee hebben
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WADPLATEN
Voedselopnameallevogels
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Fig.1.VoedselopnamevanwadvogelsopdeplatenvandeWaddenzee
uitgedrukt inkgversvleesgewicht perdag.
scholeksterseneidereendenhetmonopolieopeenovervloedige
voedselbron,wantgemiddeld 30-40%vandebiomassaindebodemvande
wadplatenbestaatuitkokkelsvaneenjaaroudenouder.
Voorscholeksterszijnkokkelswaarschijnlijkookinderdaadde
belangrijkstevoedselbron (70-80%vanhundieet;pers.med.Hulscheren
Swennen).Eidereendenetenbehalvekokkelsookveelmossels(Swennen
1976).Hetisdanooknietverwonderlijkdatdescholeksterdetalrijkste
vogelisopdewadplatenendatdescholeksterookmeer
bodemfaunabiomassa (indevormvankokkels)consumeertdanelkeandere
wadvogelsoort (fig.1).Allewadvogelssamenetenongeveer35miljoen
kiloversvleesgewichtperjaaruitdebodemvandewadplaten (fig.1).
Scholekstersetendaarvanongeveer 11,8miljoenkilo,eneidereenden4
miljoenkilo.Daarvanbestaatresp.ongeveer9miljoenen0-3miljoen
kilouitkokkelvleesvangrotekokkels (berekendmetbehulpvanSmit
(1980)enLasiewski&Dawson (1967)).Ondankshetglobalekaraktervande
berekeningkanwordengeconcludeerd datongeveereenderdedeelvanalle
biomassadiewadvogelsuitdewadbodemhalen,uitvleesvangrotekokkels
bestaat.
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Omdat eidereenden ookkleine kokkels kunnen eten,en bovendien veel
voedsel vinden op demosselpercelen,zijn zeniet zo sterk afhankelijk
van grote kokkels.Scholeksters zijn datwel;het zijn typische
schelpdiereters van het droogvallend wad.Naast kokkels zijnmossels hun
belangrijkste voedselbron.De mosselbanken op dewadplaten hebben echter
maar een beperkte capaciteit.Ze zijn in territoria 'verdeeld' onder
scholeksters die min ofmeer gespecialiseerd zijn inhet openmaken van
mossels (Ens,pers. med.). Bij gebrek aan kokkels schakelen de
kokkeletende scholeksters dan ookvooral overnaar nonnetjes.Andere
soorten schelpdieren zijn vrijwel nooit involdoende mate voorhanden om
als alternatief tedienen.Ook andere voedselbronnen (onder andere
wadpierstaarten)kunnen bij langenaniet voldoende voedsel opleveren om
dekokkels tevervangen.
Hoewel inhet ecosysteem dekokkel-scholekster-relatie het meest
opvallend is,fungeren de grotekokkels,envooral ookde
kokkelbanken-als-geheel, ook opeen andere manier inhet ecosysteem.
Kokkels die een meer geleidelijke dood sterven,kunnen dienen alsvoedsel
voorwormen en kreeftachtigen.Verder vormen de schelpen van levende
kokkels, vooral als ze oud en minder vitaal worden,een
aanhechtingsplaats voor zeepokken enmosselzaad. Soms hechten zichook
groenwieren (zeesla en darmwiersoorten)aande schelpen,zodat oude
kokkelbanken vaak aan het wadoppervlak teherkennen zijn doorhet
'rommelige'karakter van dewadbodem.Dergelijke kokkelbanken zijn
tegenwoordig echter schaars indeWaddenzee,doordat zeworden weggevist.
Tenslotte zijnog vermeld datkokkels als tussengastheer dienen voor
enkele parasietesoorten die invogels voorkomen.

3 DE KOKKELVISSERIJ

Debasis voor demechanische kokkelvisserijwerd inhet begin vande
jarenvijftig gelegd. Voor die tijdwerden kokkels alleen met handkracht
verzameld, inrelatief geringe hoeveelheden. Inde periode tussen 1955en
1973nam de opbrengst vandemechanische kokkelvisserijgeleidelijk toe,
tot eenniveau van circa 2miljoen kg vers vleesgewicht ingoede
kokkeljaren (fig. 2 ) .Inde periode van 1975 tot 1984namen de
hoeveelheden steeds verder toe,totmeer dan 9miljoen kg in 1984.De
jaren 1985en 1986gaven enige terugval te zien,waarschijnlijkdoorde
slechte kokkelstand indeWaddenzee na de strenge winters van 1985en
1986. Zoals uit figuur 1valt af te lezenkomt eendeel van de
Nederlandse kokkels uit het Deltagebied (de Zeeuwsewateren ende
kustzone vande Zeeuwse enZuidhollandse eilanden).Dit gebeurt sindshet
begin van de jaren 70.Na 1980isde gemiddelde opbrengst uit de
Waddenzee ongeveer 5,8miljoen kg vers vleesgewicht per jaar.
Bijhetwinnen vankokkels moet de bovenlaag van dewadbodem tot
ongeveer 4cm diep uitgezeefd worden.Bijdemechanische kokkelvisserij
gebeurt dat onderwater. IndeWaddenzee,waar demeeste kokkelbanken op
dewadplaten tevinden zijn,kan daardoor alleen gevist wordenwanneer de
wadplaten onder water staan,dus indeuren rond hoogwater.Dit gebeurt
met behulp vangrote,zeer ondiep stekende (ca.60cm)schepen.De bodem
wordt losgespoten met behulp van eenkrachtige waterstraal,die door een
vlakke spuitmond schuin opdewadbodem wordt gericht.Het losgespoten
mengsel van zand,kokkels enandere bodemdieren komt terecht ineen
stalenkooi (een 'kor')die over dewadbodem wordt getrokken.De spijlen
van zo'nkor zitten zover vanelkaar (1-2cm)dat alleen marktwaardige
kokkels erin achterblijven.Hetmeeste kokkelbroed endemeeste andere
bodemdieren spoelendirectweer terug opdewadbodem, tussen de spijlen
van dekooi door.Zoniet,dankunnen ze (nadat zemet dekokkels aan
boord gezogen zijn)alsnog middels een spoelzeef weer overboord worden
gezet.Uiteindelijk blijft slechts een zeerklein deel aanboord achter.
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Fig. 2.Hoeveelheden kokkels jaarlijks gewonnen inde Nederlandse
Waddenzee en deDeltawateren.
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4 DIRECTE EFFECTEN VAN DEKOKKELVISSERIJ OPDE BODEMFAUNA

Ophet wad is eenbeviste kokkelbank teherkennen aan de ondiepe
vissporen van ongeveer 1m breed, die in lange,meestal gebogen banen
over eenwadplaat liggen.Vlak nahet vissen zijn indevissporen meestal
wel stukken van beschadigde bodemdieren tevinden,maar na enkele dagen
zijndieverrot,weggespoeld door het getij,of opgegeten door devogels.
De vissporen blijven zichtbaar totdat de eerstvolgende storm de wadbodem
weer vlakmaakt.
Door dekracht vandewaterstraal,door botsingenmet kokkels enkooi,
eneventueel door dewerking van de spoelzeef sterft een deel vande
opgezogen bijvangst.Het gaat daarbijvoornamelijk om oppervlakkig
levende dieren.De sterftepercentages zijnhoger naarmate er intensiever
(meer schepen tegelijk, of lang achter elkaar)op eenkokkelbank wordt
gevist.Hoe intensiever,hoemeer devissporen overlappen enhoe dieper
de bodemwordt omgewoeld. Verder heeft ook het jaargetij invloed opde
sterftepercentages;inde loop vander nazomer gaan sommige bodemdieren
van nature dieper indegrond. Tabel 1geeft aanhoe groot de sterfte
uiteindelijk is ten opzichte van de stand vandebodemfauna.De manier
waarop de vangst aandekgebracht wordt (hydraulisch ofdoor dekooimet
kokkels aan dek tehijsen)heeft weinig invloed opde sterftepercentages.
Gemiddeld wordt eenkokkelbank zover leeggevist dat er afhankelijk
van de kwaliteit vandekokkels nog enkele tientallen kokkels perm
overblijven. Die liggen inkleine stukjeswadbodem, die toevallig niet
geraakt zijn tijdens het vissen.Jaarlijks wordt gemiddeld ca. 4000ha
wadbodem bevist door de kokkelvisserij. Daarbijvermindert de biomassa
vandebodemfauna opdebeviste plaatsenmet gemiddeld 75-80%.
Hoeveel grote kokkels erwordenweggevist tenopzichte vanhet totale
bestand,hangt sterk af van dekokkelstand. Vooral in jarenmet weinig
grotekokkels wordt naar verhouding veelweggevist. Inde jaren tussen
1971 en 1982lag het gemiddelde wegvispercentage op circa 4,met een
uitschieter naar ongeveer 9inhet kokkelarme jaar 1979.De inhet
RIN-rapport van 1982 (DeVlas 1982)gedane voorspellingen over maximale
wegvispercentages van 30-40inkokkelarme jarenwerden bewaarheid inde
periode 1984-1986 (fig. 3 ) .Indie jarenwerd naar schatting resp. 17,36
en 31%vande oude kokkels inhet Nederlandse waddengebied weggevist.
Hoezeer deze percentages samenhangen met de stand blijkt uit fig.4.

2
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Tabel 1.Sterfte van bodemdieren door de kokkelvisserij,als percentage
van de oorspronkelijk opde beviste plaatsen aanwezige biomassa.

SOORT

STERFTEPERCENTAGE

Cerastoderma edule

kokkelbroed

10-

50 %

Cerastoderma edule

kokkel, ouder dan 1winter

90-

100 %

Macoma balthica

nonnetje,broed

5-

30 %

Macoma balthica

nonnetje, ouder dan 1winter

0-

Mya arenaria

strandgâper,broed

0-

25 % 1)
60 % 2)

Mya arenaria

strandgaper, ouder dan 1winter

Hydrobia ulvae

wadslakje

Arenicola marina

wadpier,eerste zomer

?

Arenicola marina

wadpier,ouder

0 %

Nereis diversicolor

zeeduizendpoot

0-

20 % 3)

Nephtys hombergi

zandzager

5-

40 %

Scoloplos armiger

wapenworm

5-

30 %

Anaitides maculata

dieseltreinworm

0-

10 %

Heteromastus filiformis

draadworm

Lanice conchilega

schelpkokerworm

0 %
0-

0-

Pygospio elegans

Corophium spec.

slijkgarnaaltje

Carcinus maenas

strandkrab

1) Somsmeer,afhankelijk vanhet seizoen, 'sZomersvooral oude
exemparen.
2) Afhankelijk van leeftijd
3) Sterftepercentagemoeilijk tebepalen,doordat dezeworm vanuit
onbevist gebied naar beviste plaatsen toekomt.
4) Sterfte na langere tijd,misschien door beschadiging van de staart?
van eenkokkelbank vóórhet vissen.Degrote marges indeze tabel
hangen samenmet de reeds genoemde verschillen invisintensiteit en
jaargetij.

-

1 %

50 % 4)

5 %
1

5 %
?
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B10MASSA OUDE KOKKELS
Weggevist ten o p z i c h t e v a n de s t a n d
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Fig.3.Weggevistekokkelhoeveelhedentenopzichtevandestandvan
kokkelsvaneenjaarenouder('oudekokkels')uitgedrukt inmiljoenenkg
versvleesgewichtperjaar.
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F i g . 4 . Percentage oude kokkels per j a a r weggevist ten o p z i c h t e van de
totale stand.
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5 HERSTELVAN DE BODEMFAUNA: DE VERVAGINGSPERIODE

Herstel van de bodemfauna inde eigenlijke zinvanhet woord treedt niet
op. Van compensatie (door extra broedval)vandegeleden verliezen is
namelijk niet ofnauwelijks sprake,en zekerniet bijdekokkels.Zowel
uit het RIN-onderzoek als uit onderzoek ophet NIOZ (Groenewold, 1986)
bleek geenenkel verband tussen dedichtheid van volwassen kokkels ende
broedval daartussen.Deverschillen tussen bevist enonbevist gebied
vervagen echter inde loop van de tijd door denatuurlijke sterfte vande
dieren in onbeviste gebieden endoor gelijke broedval in zowel beviste
als onbeviste gebieden.Aangezien kokkelsmeestal niet ouder worden dan
vijf jaar en een tot twee jaar oud zijnvoordat er opgevist kanworden,
betekent dit eenvervangingsperiode van een tot vier jaar. Inde loop van
een tot vier jaarworden ook demeeste andere bodemdieren door nieuwe
jaarklassen vervangen.Alleen sterfte van jonge strandgapers kan ongeveer
tien jaaraantoonbaar blijven,zowel indeaantallen strandgapers als in
debiomassa vanhet beviste gebied. Doordat de sterfte van de oude
kokkels hetmeest opvallende effect vandekokkelvisserijis,hangt de
lengte vande vervangingsperiode vooral af vande leeftijd ende
levensverwachting van dekokkels waarop gevist werd.
Behalve door hun leeftijd wordt de levensverwachting vankokkels ook
bepaald door de strengheid vandewinters.Deze constatering leidt echter
gemakkelijk tot een drogredenering: Misschien vriezen dekokkels toch
dood endanhebben de vogels er ooknietsmeer aan.Dit isniet juist:
- Demeeste kokkels gaan pas indenawinter dood, direct na devorst.De
grootste voedselopname vanwadvogels inhet algemeen envande
scholekster inhet bijzonder vindt plaats inde voorafgaande periode
van augustus-januari.Het voedsel van de scholekster wordt voorca.
2/3 (ca. 5,9 miljoen kg kokkelvlees)opgenomen voordat de
wintersterftevankokkels een rol speelt (fig. 5 ) .Kokkelvissers
vissen dekokkels dusweg voordat de scholeksters ervan kunnen
profiteren.
Bovendien wordt er ookgevist opkokkelbanken die niet zouden sterven
door de vorst,en die inhet jaardaarna van des tegroter belang voor
de vogels zouden zijn.Ofkokkels indewadbodem sterven hangt
namelijk af van toevallige omstandigheden: ijsbedekking,aanwezigheid
pekel onder het ijs,enz.
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WADPLATEN
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Fig. 5.Voedselopname van scholeksters opdewadplaten uitgedrukt inkg
vers vlees perdag.

Om eennauwkeuriger beeld tekrijgen vanhet verlies vanbiomassa voor
het ecosysteem kanmen de productie berekenen voor beviste en onbeviste
kokkelbanken. Dit is tijdens het onderzoek van 1979en 1980voor drie
kokkelbanken gedaan,door zegedeeltelijk wel,engedeeltelijk niet te
bevissen. Gemiddeld bleek het verlies op produktiebasis nog groter te
zijn dan dat uit dedirecte sterfte konwordenafgeleid,namelijk 1,15,
1,27 en 1,97 x zogroot.Deeerste vandiewaarden betrof een kokkelbank
waarvan dekokkels indewinter nadat ergevistwas,doodgingen hetzij
door predatie,hetzijdoor stress door kou of parasieten. Doordat kokkels
opeenkokkelbank verreweg degrootste biomassaproducenten zijn,hadden
andere bodemdieren geengroot effect opbovengenoemde uitkomsten.
Bovendien was indemeeste gevallen hun produktievermindering of
-vergroting, zodie aloptrad, statistisch niet significant.
Het lijkt het erop,dat kokkels doorhun relatief grote produktie hun
gevoeligheid voor strenge winters wel goed kunnenmaken. Voor de
bodemfauna als geheel wordt vaak een produktie/biomassa verhouding van
ongeveer 1aangehouden;de onderzochte kokkelbanken kwamengemiddeld op
1,46 uit. Voor eengoede vergelijking met de produktie vande Waddenzee
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als totaal zouden echter ookdaarvangoede produktieberekeningen
voorhanden moeten zijn,endie zijn er niet.Vandaar dat indit rapport
alleenwordt doorgerekend met de directe biomassaverliezen zoals die
tijdens dekokkelvisserijoptreden.
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6 KOKKELVISSERIJ EN VOEDSELKETENS

Het zalduidelijk zijn dat wegvissen vankokkelbanken plaatselijk nogal
een groot effect opdevoedselketens vanhet ecosysteem moethebben.
Het plankton dat anders door de kokkels zou zijn uitgefilterd, blijft
nu inhet water. Inprincipe zal eenvermindering vande kokkelstand
dus tot gevolg hebben dat andere dieren (ende overblijvende kokkels)
eenbetere conditie kunnen opbouwen. Dit effect is inde praktijk
moeilijk meetbaar, zeker niet opgrote schaal,doordat de
planktonconcentratie inhetWaddenzeewater tendelewordt bepaald door
de uitwisseling met deNoordzee. Inde buurt vaneenkokkelbank isdit
effect waarschijnlijkwelmeetbaar;ervarenkokkelvissers weten te
vertellen dat dekokkels ineen gedeeltelijk leeggeviste kokkelbank
harder gaan groeien.Per saldo zal echterhetwegvissen van een
kokkelbank betekenen dat het planktonminder volledig door de
bodemfauna wordt benut.
- De scholeksters (en eidereenden)diehunvoedsel zochten op een
beviste kokkelbank,moeten hetzijeennieuwe kokkelbank opzoeken,
hetzijuitzien naar eenandere voedselbron.Want zowelvoor
kokkelvissers alsvoor vogels ishet zoeken naar kokkels alleen
rendabel opkokkelbanken.
Zo lang erveel kokkelbanken ophet wad aanwezig zijn,zullen de
scholeksters ongetwijfeld kans zieneenandere kokkelbank op te zoeken
waar ze ook kokkel kunnen eten.Waarschijnlijk ééndieminder goedis,
of ééndiemet meer andere scholeksters gedeeld moet worden.Maar een
zeer goed jaar blijft danwaarschijnlijk eengoed jaar,een eengoed
jaar blijft redelijk.Wanneer de overblijvendekokkelbanken zodicht
bezet rakenmet scholeksters dat zehun eigen soortgenoten verstoren,
ofwanneer er per scholekster onvoldoende kokkels beschikbaar zijn,
zullen denieuwkomers,of de sociaal zwakste dieren gedwongen worden
andere voedselbronnen tebenutten:vooral nonnetjes,als dieer
voldoende zijn. Invergelijking met dekokkelstand isde stand van
het nonnetje in deWaddenzee tamelijk stabiel.De totale biomassa van
het nonnetje is echter gemiddeld vijf keer zoklein als die vande
kokkel.Wanneer veel scholeksters moeten overschakelen van kokkels
naarnonnetjes,legt dat dus een zwaar beslag op de stand aan
nonnetjes. Indirect zaldatweer gevolgen hebben voor de dieren die
nonnetjes (enhun siphotoppen)ophunnormalemenu hebben staan.
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Eidereenden zullen bijgebrek aangrote kokkels meer kokkelbroed en
mossels gaan eten.Gezien de grote aantallen scholeksters en
eidereenden heeft een dergelijke verschuiving ongetwijfeld effecten op
demosseldichtheid opdemosselpercelen en de natuurlijke
mosselbanken.
Voor zover vissen enkreeftachtigen profiteren vande sipho's van
kokkels als voedselbron, zal dekokkelvisserijeenverschuiving inde
richting vanandere prooien tot gevolg hebben. Inkwantitatieve zin
valt hierover niets te zeggen,omdat niet bekend isomhoe veel
biomassa het bijdeze vorm van predatiegaat.

Behalve opkorte termijn,binnen één seizoen,moet een permanent
verminderd aanbod vangrote kokkels,zoals dat door dekokkelvisserijis
ontstaan,ook gevolgen hebben voor de stand van scholeksters,
eidereenden, vissen enkreeftachtigen die opdeéén opandere manier
profiteren van grote kokkels.Doordat dekokkelvisserijinmiddels alvele
jaren ingeburgerd is indeWaddenzee, zaldie aanpassing voor een deelal
wel haar beslag hebben gehad.Het isdus heel goed mogelijk dat er inde
afgelopen jarenalminder scholeksters en eidereenden zijn geweest dan
zonder kokkelvisserijhet geval geweest zou zijn.Als de populatiegrootte
van deze vogels samenhangt met de beschikbaarheid van prooidieren
(hetgeen eenalgemeen aanvaarde ecologische stelling is),moet dat inde
periode vanaf 1976eenachteruitgang van circa 8%voor descholeksters,
envan ongeveer 1voor deeidereend betekend hebben (Aandeel van grote
kokkels inhetmenu xgemiddeld relatieve achteruitgang van de stand van
degrote kokkels).
Een dergelijke berekening kan ook globaal worden uitgevoerd: zoals
reeds eerder vermeld,wordt gemiddeld jaarlijks ongeveer 4000ha wadbodem
daadwerkelijk bevist.Gemiddeld gaat daarbijaanbiomassa 5,8 miljoen kg
kokkels en 0,1 miljoen kgandere bodemdieren verloren voor het
ecosysteem. Dit is 3,3%van de biomassa vandebodemdieren inenopde
wadplaten indeWaddenzee.Met andere woorden,ergaat dus gemiddeld per
jaar 3,3%minder voedsel om indevoedselketens die via de bodemfauna
lopen.Ervan uitgaande dat deze klap bijdevogels voor 90% door de
scholeksters opgevangenmoet worden envoor 10%door deeidereenden,
komenwe op 9%minder scholeksters enop 1-2%minder eidereendenuit.
Het kan zijn dat deze berekening nog aan de optimistische kantis,
namelijk wanneer deaantallen vogels niet doorhet gemiddelde
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voedselaanbod bepaald zoudenworden,maar door de jarenmet het geringste
aanbod vanvoedsel. Indat geval zoude 36%weggevlste grote kokkels van
1985maatgevend moeten zijn.Er zijnechter geenaanwijzingen dat korte
perioden (vanéén of twee jaar)indeWaddenzee zo'ngroot enook abrupt
effect zoudenkunnenhebben opde stand van scholeksters eneidereenden.
Kennelijk kunnen alternatieve voedselbronnen tijdelijk soulaas bieden.
Ontwikkelingen inhet Deltagebied na de sluiting van de stormvloedkering
indeOosterschelde wijzen erop dat een langer durende afname vanhet
totaal aan beschikbaar voedsel wel gevolgenkanhebben (Lambeck, pers.
med.).
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7 KOKKELVISSERIJ EN VERSTORING VAN VOGELS EN ZEEHONDEN

De kokkelvisserijgeeft verstoring van vogels.Deze vindt plaats tijdens
het zoeken naarkokkels en tijdens het inspecteren van tebevissen
kokkelbanken. Vooral gedurende het visseizoen,dat samenvalt met de
najaarstrek van steltlopers,worden dekokkelbanken die bevist worden,
regelmatig verstoord. Tijdens werkdagen,vlakvoor en tijdens het
visseizoen zalhet totaal aan tegelijk verstoorde wadplaten maximaal
2
enkele km bedragen (35vergunningen, elkmet ca. 10ha verstoord opp.).
Hoe zichdat verhoudt met de omvang van andere verstoringen isniet
bekend.Wel kan vermoedelijk gesteld worden dat deze verstoring
uiteindelijk eenveel geringer effect op devogelstand zalhebben danhet
wegvissen van de kokkelbank.
Bijhet zoeken naar kokkels in zeehondengebieden worden soms ook
zeehonden verstoord, zowel bijhet varenmet rubberboten door degeulen,
als door het aan land gaan inde buurt van zeehonden. Terwijl de
verstoring van vogels tijdens het zoekennaarkokkels niet te voorkomen
is, valt verstoring van zeehonden vaak wel tevermijden.Daaraan isin
het verleden reeds enige aandacht besteed,doorhet zoekennaar kokkels
totaan de opening vanhet visseizoen inde zeehondenreservaten alleen in
groepsverband, onder leiding vaneenambtenaar van deDirectie der
Visserijen, te laten plaatsvinden. Bovendien is in 1986pasvanaf 15
augustus inde reservaten gevist.Eencombinatie vanbeide regelingen is
waarschijnlijkvoldoende omverstoringen inde zeehondengebieden bijna
geheel tevermijden.Omniet alleen de zoogtijd maar ook de paartijd van
de zeehonden teontzien, zouals begindatum voor devisserij indeze
gebieden het beste 1september gekozen kunnenworden.
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8 DEEFFECTEN VAN KOKKELVISSERIJ OP SEDIMENT EN BODEMSTRUCTUUR

Voor zover thans bekend heeft de kokkelvisserijgeen duidelijke invloed
op de sedimentsamenstelling ende bodemopbouw vanhetwaddengebied, ook
niet op de plaatsenwaar vaak gevist wordt.Erontstaan tijdelijk wel
vissporen en randen uitgeworpen sediment,maar doorhet ontbreken van
duidelijke bodemvorming inhet waddengebied, door degeringe binding van
sedimentkorrels endoor denatuurlijke beweeglijkheid vanhet wadsediment
iseendergelijke invloed ook inde toekomst niet teverwachten.
Eenaparte vorm van sediment vormendekokkelschelpen die inenopde
bodem achterblijven zodra een kokkel doodgaat.Ditmateriaal is tamelijk
inert; inde voedselketens spelen zevoor zover bekend geen rol.De lege
schelpen blijven daardoor lang intact.Vaak spoelen ze ingrote
hoeveelheden samen langs geuloevers enlangs de randen van hoge
zandplaten enwaddeneilanden. Inhet laatste geval broeden er vaak
dwergsterns op.Juist doordat ze zo 'sediment-achtig'zijn isde
Waddenzee vanouds een gebied met zich ophopend schelpmateriaal.Het is
niet teverwachten dat dekokkelvisserijhierop een duidelijk invloed zal
hebben:als dat toch het geval zou zijn,moeten deecologische effecten
daarvan gering wordengeacht.
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9 KOKKELVISSERIJ EN NATUURLIJKHEID

Zoals algemeen bekend is,wordt denatuur vandeWaddenzee mede bepaald
doormenselijke invloeden als eutrofiëring,belasting met milieuvreemde
stoffenen dergelijke.Het voorkomen vankokkels enwaarschijnlijk ook
het plaatselijk voorkomen van kokkelbanken zijnechter geen gevolg van
menselijke invloeden. Integendeel,blijkens de fossiele afzettingen van
kokkels indewadbodem moetenkokkels enkokkelbanken vanouds envan
nature indeWaddenzee aanwezig zijn geweest,evenals trouwens inandere
Westeuropese kustgebieden.
Kokkelbanken zijn dus inprincipe 'natuurlijk'. Vanoudskomen zenu
eens hier endanweer daar tot ontwikkeling,maar vaak tochwel in
bepaalde gebieden. Daarbijontstaat vanzelf een scala van kokkelbanken
vanverschillende leeftijd,al dannietmet verschillende jaarklassen
kokkels door elkaar.Tengevolge van strengewinters zullen inhet
waddengebied vanouds alkokkelbanken zijn doodgevroren, zodat daarna
alleengunstig gelegen banken overbleven.
Er zijn verschillende aspecten aan dekokkelvisserijdie maken dat het
effect van dekokkelvisserijvoor denatuurlijkheid vanhet ecosysteem
van deWaddenzee groter isdan inkwantitatieve termen beschreven kan
worden:
1.Dekokkels wordenniet geleidelijk aangeconsumeerd,maar ineen korte
periode,de nazomer,weggevist.Dekokkelvisserijdeelt dus niet met
de rest van denatuur,maar neemt vooraf haar deel.
2.Dekokkelvisserijsuperponeert haar invloed opde natuurlijke
fluctuaties vanhet kokkelbestand, waarbijvooral dedalen inhet
bestand vangrote kokkels sterkworden verlaagd (in 1985circa 36%!).
3.De kokkelvisserijneemt niet vanalle kokkelbanken wat,maar vist de
oudste endichtste kokkelbanken weg.Echt oudekokkelbanken met een
goede bezetting, enhun levensgemeenschap van zeepokken,mosselzaad en
wierslierten zijndaardoor indeWaddenzee niet ofnauwelijks meer te
vinden.
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10SAMENVATTING EFFECTEN

- Een vermindering van de biomassa van debodemfauna van gemiddeld
75-80%op beviste plaatsen (ca.4000ha)envan gemiddeld 3%voor alle
wadplaten samen.Op debeviste plaatsen treedt geenherstel vande
bodemfauna op inde zinvan extra broedval ofproductie;
- Eendaaraan gekoppelde vermindering van de functie vandeWaddenzee
als opgroeigebied (kinderkamer)voor platvis enkreeftachtigendoor
vermindering vanhet voedselaanbod voor dieren die op debodem voedsel
zoeken;
- Eenvermindering vandeaantallen scholeksters eneidereenden inde
nederlandse Waddenzee;
- Inkokkelarme jarenwaarschijnlijkrelatief sterke effecten op
voedselketens envogels dieaan het einde daarvan staan;de
kokkelvissers zijnde vogels danvoor;
- Enige verstoring vanvogels,eventueel ookvan zeehonden;
Verkorting van demaximaal tebereiken leeftijd van
kokkelconcentraties; oudekokkelbanken met hun "rommelige"karakter
van uit degrond stekende schelpen endaarop vastgehechte organismen
worden zeldzaam;daardoor gaat een natuurlijk aspect van deWaddenzee
verloren;
- Waarschijnlijk heeft dekokkelvisserijweinig effect opde
kokkelbroedval ende bodemstructuur.
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