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BREXIT KAN NEDERLANDSE VISRECHTEN BEPERKEN

Belangrijk punt in de Brexit-onderhandelingen
is de verdeling van de Exclusieve Economische
Zone (EEZ). Dit is het stuk zee tot 200 zeemijl
(370 kilometer) uit de kust van een land. Europese lidstaten mogen in elkaars EEZ vissen.
Daarnaast worden de visquota, hoeveel vis er totaal mag worden gevangen, over de landen verdeeld.
De Britse EEZ beslaat een groot deel van de
Noordzee. ‘Sinds de aankondiging van Brexit is
er veel onzekerheid onder Nederlandse vissers
over toegang tot deze visgronden en de quotaverdeling’, zegt Mike Turenhout van Wageningen
Economic Research. Met collega’s zette hij de
cijfers op een rij in het tijdschrift EuroChoices.
In totaal zijn er ongeveer 35 Nederlandse
schepen die meer dan de helft van hun inkomsten uit Britse wateren halen. De Nederlandse
pelagische vissers vangen er nu bijna 60 procent
van hun haring en makreel, de kottervissers
30 procent van hun vangsten.
Een deel van de schepen met Nederlandse eigenaren vaart onder een buitenlandse vlag. Op
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De Brexit kan grote gevolgen hebben voor
de Nederlandse visserij. Dit concluderen
onderzoekers van Wageningen Economic en
Wageningen Marine Research.

Veel Nederlandse vissers halen een belangrijk deel van hun inkomsten uit Britse wateren.

de visveiling in Urk komt bijvoorbeeld ruim een
kwart van de vis van Nederlandse vissers die onder Britse vlag varen. Turenhout: ‘Het is nog onduidelijk of dit na Brexit mogelijk blijft en of er
dan misschien invoerrechten betaald moeten
worden.’
Daar komt bij dat de Nederlandse platvisserij
een pulstuig gebruikt, waarmee vis met stroomstootjes wordt gevangen. Dit scheelt brandstof

en de vissers vangen tong die meer oplevert. Het
Verenigd Koningrijk is echter geen voorstander
van deze techniek en het is de vraag of het pulstuig na Brexit toegestaan blijft.
Vorig jaar haalden de Nederlandse grote zeevissers 275 miljoen kilo vis en schelpdieren binnen, ter waarde van 112 miljoen euro. De kottervisserij was goed voor 84 miljoen kilo vis en garnalen, ter waarde van 343 miljoen euro.
TL

Alleen een betere landinrichting en een dito
beheer kan de grutto nog redden voor het
Nederlandse landschap. Dat betogen de ecologen Dick Melman van Wageningen Environmental Research en Henk Sierdseman
van Sovon in een rapport voor het ministerie van Economische Zaken.
De onderzoekers brachten een aantal scenario’s in kaart van maatregelen en te verwachten effecten daarvan op de weidevogelstand.
De grutto is daarbij als modelvogel gehanteerd. De conclusie: het is nog steeds niet te
laat om de grutto te behouden, maar dan moet
hun leefgebied wel aanzienlijk worden verbeterd. De gebieden moeten natter, de vegetatie
moet anders en de verstoring minder.
De onderzoekers richtten zich vooral op reservaten en gebieden waar al agrarisch natuurbeheer plaatsvindt. In totaal gaat het dan om
146.000 hectare grond, waarvan de helft agrarisch gebied is. Met goede inrichting en goed
beheer is volgens Melman in deze gebieden
een duurzame populatie van 40.000 broedparen grutto’s mogelijk (nu 32.000 tot 36.000).
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Ook andere weidevogels profiteren van de
maatregelen. Het aantal broedparen kieviten
(nu 24.000) kan bijna verdubbelen en hetzelfde
geldt voor de tureluur (nu 10.500 broedparen).
Daar hangt wel een prijskaartje aan: 100 miljoen euro voor betere inrichting en 20 miljoen
extra per jaar voor beter beheer.
Een flink deel van dit geld is nodig om gebieden natter te maken. Daarnaast moet volgens Melman op veel plekken de begroeiing
worden aangepakt. ‘De terreinen moeten opener. Weidevogels houden van open gebieden.
Maar omdat hout minder wordt gebruikt,
groeien houtwallen tegenwoordig hoger uit
dan voorheen. Ook is in boerengebied op veel
plekken het gewas te zwaar om doorheen te lopen en na vroege maaibeurten zijn kuikens een
gemakkelijke prooi. Met het juiste maairegiem
en door het aanleggen van plas-drassen is hier
veel te winnen.’
Verstoring en predatie maken het de weidevogels ook lastig. Wandelende mensen met
honden bijvoorbeeld zijn fnuikend voor het
broedsucces. En als er kuikens zijn, liggen vossen, buizerds en kraaien op de loer om het jon-
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WEIDEVOGEL IS NOG TE REDDEN

Met goede landinrichting en goed beheer is volgens onderzoeker Dick Melman een duurzame
Nederlandse populatie van 40.000 broedparen
grutto’s mogelijk.

ge grut op te vreten. Jacht is volgens Melman
een noodoplossing. ‘In de eerste plaats moet
je goed kijken waardoor het aanbod aan predatoren zo hoog is. Kraaien bijvoorbeeld overleven in de winter door te eten uit open silo’s
bij boeren. Daar is eenvoudig wat tegen te
RK
doen.’

