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The Good, The Bad and The Ugly
Door Anne Reijbroek, student Aquacultuur & Visserij, Wageningen Universiteit

De schrijfster bericht over haar stage bij het Fisheries Centre in Vancouver, Canada.
In augustus ben ik naar Vancouver afgereisd om stage te lopen bij het Fisheries
Centre. Het Fisheries Centre is een onderzoeksinstituut van de University of British
Columbia (UBC) met visserijeconomie,
visserijmanagement en zeezoogdieren
als onderzoeksgebieden. Daarnaast is het
instituut ook bekend door de niet al te
rooskleurige voorspellingen over de toekomst van de marine omgeving van Daniel
Pauly, de bioloog die door Visserijnieuws
al eens is omschreven als ‘‘de bioloog die
er vrijwel in zijn eentje voor heeft gezorgd
dat het grote publiek denkt dat vissers de
zeeën leegvissen en dat er over 40 jaar alleen nog maar kwallen te vissen zijn’’. Voor
een student aquacultuur en visserij zijn dit
soort referenties natuurlijk genoeg redenen om huis en haard voor vier maanden
achter te laten en zelf eens polshoogte te
gaan nemen. Want het zijn natuurlijk flinke
conclusies. Hoe komt dit soort onderzoek
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tot stand? Hoe reken je uit wanneer de commerciële visserij verleden tijd is? Moet ik als
student visserij echt rekenen op vervroegd
pensioen of mag ik tot mijn 67ste door?
De zalmtrek in British Columbia
Daarnaast is de omgeving, Vancouver Island
en het achterland, ook een bezoek waard. De
natuur die op het eerste gezicht geen enkel
teken vertoont dat de voorspellingen over
lege zeeën gegrond zijn. Orka’s, walvissen
en zalmen migreren rondom de campus
van UBC, die aan de kust van de Georgia
Strait ligt. Na een maand was ik al getuige
van het natuurfenomeen van de eeuw; de
terugkeer van Sockeye zalmen (foto). Zoals
bij velen bekend wordt een zalm geboren in
een rivier. Als ze ongeveer één jaar oud zijn
zwemmen ze naar de zee richting Alaska.
Wanneer ze de leeftijd van ongeveer 3 jaar
hebben bereikt; zwemmen de zalmen terug.
Helemaal naar het zuiden, naar de Strait of
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Georgia, de Fraser rivier op, afslag Adams
River. En dan heb je grootste zalmen run
sinds 1913. De terugkeer van de 34 miljoen
zalmen was een verrassing voor de hele
visserijsector; voor vissers, beleidsmakers
en wetenschappers. Na een jaar van een
tegenvallende terugkeer - in 2009 kwamen
er 1 miljoen zalmen terug in plaats van de
10 miljoen verwachtte zalmen- hebben de
wetenschappers op ‘safe’ gespeeld en een
terugkeer van 12 miljoen zalmen voorspeld.
Op basis van de verwachte terugkeer worden de quota vastgesteld. De zalmvisserij
is de grootste commerciële visserij van
British Columbia en vormt een belangrijk
onderdeel van de cultuur. De onzekerheden
omtrent de terugkeer van de zalm heeft dus
een flinke impact in de (visserij)gemeenschap van British Columbia. Nadat de
zalmen teruggekeerd zijn naar de rivier en
hebben gepaaid, is het einde verhaal. Voor
alle 34 miljoen. De oevers van de Adams
River, en niet de vismarkten en supermarktschappen, vormen de laatste rustplaats van
een groot deel van deze zalmen zoals te zien
is op de foto.
Het onderzoek
Mijn onderzoek ging over visserijsubsidies.
Wereldwijd wordt jaarlijks tussen de 22 en
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25 miljard euro aan visserijsubsidies besteed. En dat terwijl wereldwijd ongeveer
een kwart van de visbestanden is overbevist
en de helft het maximale exploitatieniveau
heeft bereikt. Dit vond ik een fascinerende
combinatie. Binnen de afdeling visserijeconomie kreeg ik de opdracht om de Nederlandse visserijsubsidies in kaart te brengen.
Het Fisheries Centre heeft schattingen gemaakt van de bedragen die uitgegeven zijn
aan visserijsubsidies in Nederland, maar
die zijn gebaseerd op minder nauwkeurige
gegevens dan waar ik als Nederlandse
toegang tot heb. De visserijsubsidies heb
ik ingedeeld naar hun effect op wilde vispopulaties. Of ze een positief effect hebben
op wilde visbestanden (The Good), een negatief effect hebben op wilde visbestanden
(The Bad) of dat het effect niet af te leiden is
uit de subsidiebeschrijvingen (The Ugly). In
2009 is er ongeveer 64 miljoen euro uitgegeven aan visserijsubsidies in Nederland,
waarvan bijna een kwart naar de aquacultuur ging. Voor aquacultuur is het effect
van een subsidie op wilde visbestanden
niet direct uit de subsidie omschrijvingen
af te leiden. De subsidie-intensiteit (= het
percentage dat de subsidie uitmaakt van de
totale besomming of omzet in aquacultuur)
is voor aquacultuur ongeveer drie keer zo
hoog als voor visserij. Van de bedragen
die besteed zijn aan visserij was ongeveer
de helft goed en de helft slecht voor wilde
visbestanden. Hoewel duurzaamheid een
belangrijk thema is in Nederlands en Europees visserijbeleid, zijn er dus recent nog
subsidies verstrekt die een negatief effect
op wilde vispopulaties hebben.
Een geweldige ervaring en heel wat kennis over de Nederlandse en Canadese
visserij sector rijker vloog ik voor de Kerst,
maar zonder vertraging, weer terug naar
Nederland. En of ik het antwoord op mijn
pensioenvraag gevonden heb? Nee, maar
met dit onderwerp wil ik nog wel 43 jaar
aan de gang!

