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Effecten van kokkelvisserij op sediment en bodemleven

Samenvatting
In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar de effecten van kokkelvisserij
op de bodemsamenstelling, de micromorfologie en het bodemleven. De literatuurstudie is
uitgevoerd in opdracht van de Coöperatieve Producenten Organisatie van de Nederlandse
Kokkelvisserij u.a. De bevindingen zijn waar mogelijk vertaald naar de situatie in Nederland.
De studie is gericht op de effecten van mechanische kokkelvisserij. De hoofdvraag luidt "Is er
sprake van aantoonbare en onomkeerbare invloed van kokkelvisserij op sediment en
bodemleven in beviste gebieden?".
Sedimenteigenschappen van slikken en platen in een getijdesysteem worden door
verschillende factoren beïnvloed, zoals getijdynamiek, stormen en ijsgang. Ook het aanwezige
bodemleven heeft invloed op het sediment. In het algemeen verkeert het getijdenlandschap in
een dynamisch evenwicht van erosie en sedimentatie. Daarbij treedt er 's zomers netto
sedimentatie op van slibrijk materiaal en in najaar en winter netto erosie. De mate waarin het
bodemleven hierop sturende invloed uitoefent hangt af van locale factoren, zoals beschutting
tegen stormen en golfwerking.
Er is slechts een beperkt aantal bronnen in de literatuur waarin effecten zijn beschreven van
kokkel visserij op het sediment. Hier zijn niet voldoende gegevens te vinden die eenduidige
conclusies over de effecten van visserij toelaten. Berekeningen laten zien dat visserij kan
resulteren in opwerveling van fijn slib en dit zou lagere slibgehaltes in de bovenste laag van
het sediment tot gevolg kunnen hebben. Tevens zou het sediment minder cohesief en
gemakkelijker erodeerbaar kunnen worden als gevolg van de visserij.
In de bestudeerde literatuur zijn echter geen metingen te vinden die de berekeningen
ondersteunen dan wel verwerpen.
Na de visserij zijn vissporen zichtbaar. Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat deze effecten
na enige tijd niet meer waarneembaar zijn. De hersteltijd kan echter sterk uiteenlopen (van één
dag tot één jaar), afhankelijk van het type sediment en het type vistuig.
Effecten op het bodemleven zijn in een aantal artikelen goed beschreven. De kokkel en het
nonnetje komen in slib tot grof zand voor en zijn klaarblijkelijk niet gevoelig voor tijdelijk
veranderende sedimenteigenschappen, die eventueel door visserij ontstaan. Het is daarom niet
waarschijnlijk dat beviste locaties ongeschikt worden voor deze soorten bodemdieren. De
samenstelling van de bodemdiergemeenschap blijkt tijdelijk te worden beïnvloed door
kokkelvisserij; volgens de meeste referenties treedt er in een periode van dagen tot maanden
volledig herstel op. Dit geldt ook voor soorten die met de kokkels worden meegevangen zoals
nonnen en jonge strandgapers. Uit onderzoek in de Voordelta blijkt dat deze populaties slechts
in beperkte mate gemengd voorkomen. De effecten op het kokkelbestand zijn in te schatten
aan hand van een vergelijking van totale versus visserijsterfte. De totale sterfte is gemiddeld
73% per jaar in de Waddenzee over de periode 1990 - 1997, terwijl de langjarige
visserijsterfte gemiddeld 7 % per jaar bedraagt.
Volgens het merendeel van de geraadpleegde bronnen worden dynamische
getijsystemen gekenmerkt door veerkracht en herstelvermogen, zowel wat betreft
sedimenteigenschappen als het bodemleven. Onomkeerbare effecten van kokkelvisserij zijn
niet aangetoond.
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Voorwoord
Onderliggende rapport vormt de weerslag van een literatuurstudie naar de effecten van
mechanische kokkelvisserij op sediment en bodemleven in opdracht van de Coöperatieve
Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u. a. De literatuurstudie is
uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het RTVO-DLO, waarbij de Universiteit Utrecht de
effecten van kokkel visserij op het sediment behandelt en het RIVO-DLO de effecten van
kokkelvisserij op het bodemleven.
Bij de totstandkoming van het rapport hebben wij de hulp gekregen van een groot aantal
mensen. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons heeft geholpen bij dit onderzoek. Wij willen
een aantal mensen in het bijzonder bedanken. Maarten Kleinhans (UU) en Ankie Bruens (TU
Delft) worden bedankt voor menige vruchtbare, academische discussie. Verder danken wij
Theunis Piersma en Anita Koolhaas (NIOZ) voor de constructieve discussie. Wij zijn Dr C.
Bannister en Dr P Walker (CEFAS, UK) erkentelijk voor toezending literatuur en M. Pronk
(NIOO-CEMO) voor hulp bij het ontsluiten van literatuur.
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Inleiding
Vanuit verschillende sectoren in de samenleving wordt de vraag gesteld of kokkel visserij
tijdelijk of permanent veranderingen in samenstelling en morfologie van de beviste bodem
veroorzaakt en wat de effecten daarvan zijn op het bodemleven en op de omvang van het
bestand aan schelpdier etende vogels. De kernvraag waarmee de kokkelvisserij wordt
geconfronteerd is in hoeverre er sprake is van significante invloed op het ecosysteem van de
beviste gebieden.
Om effecten van kokkelvisserij op de bodem beter te kunnen beoordelen, bleek er bij de
Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij u. a. behoefte aan
kennis over de invloed op de sedimentsamenstelling, micromorfologie en bodemleven van de
beviste bodem. Dit heeft geresulteerd in een literatuurstudie, waarin de kennis die
internationaal omtrent dit onderwerp aanwezig is, in kaart is gebracht. De volgende
onderzoeksvragen zijn geformuleerd:
1
Wat is de invloed van kokkelvisserij op de granulaire samenstelling van het sediment?
2
Wat is de invloed van kokkel visserij op de micromorfologie van de bodem?
3
Wat is het herstelvermogen van de bodem (hoe lang zijn de bij A en B genoemde
effecten meet- of zichtbaar)?
4
Wat zijn de effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren?
5
In hoeverre is er sprake van elkaar versterkende negatieve effecten of van herstel na
bevissing?
Onder herstelvermogen wordt verstaan: het vermogen om na verstoring terug te keren naar de
oorspronkelijke staat.
Om deze vragen te beantwoorden zal in hoofdstuk 1 in het kort worden geschetst hoe
kokkelvisserij plaats vindt in Nederland en in hoofdstuk 2 welke natuurlijke processen de
sedimenteigenschappen op intergetijde gebieden bepalen.
In hoofdstuk 3 worden de effecten van kokkelvisserij op sedimenteigenschappen van
intergetijden platen behandeld, in hoofdstuk 4 worden de effecten van kokkelvisserij op het
bodemleven behandeld en in hoofdstuk 5 wordt beoordeeld in hoeverre effecten het sediment
en het bodemleven onomkeerbaar zijn.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het herstelvermogen van het
bodemsysteem toereikend is om irreversibele effecten van kokkelvisserij te voorkomen. In dit
rapport wordt ingegaan op effecten van mechanische kokkelvisserij; eventuele effecten van
handmatige kokkelvisserij worden niet behandeld.
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1. Kokkels in Nederland, visserij en beleid
1.1 Het Nederlandse beleid met betrekking tot de kokkelvisserij
In Nederland wordt gevist op kokkels in de Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde én de
Voordelta. In de Structuurnota Zee- en kustvisserij wordt het beleid ten aanzien van onder
meer de kokkelvisserij uiteengezet. Het beleid is primair gericht op een verweving van
visserij- en natuurfuncties. De belangrijkste maatregelen zijn:
Sluiting van ruim 26 % van de platen van de Waddenzee en 17 % van de platen van de
Oosterschelde, zodat in deze gebieden een ongestoorde ontwikkeling van biotopen
mogelijk is en er een hoeveelheid kokkels voor vogels blijft liggen.
In de Waddenzee en in de Oosterschelde is in jaren met een gering bestand aan
schelpdieren in aanvulling op de gesloten gebieden een quotering ingesteld waarbij 60
% van de voedselbehoefte aan mosselen en aan kokkels (in dichtheden > 50 exemplaren
per m2) wordt gereserveerd voor de vogels.
Gebieden met oude mosselbanken en zeegrasvelden mogen niet bevist te worden.

1.2 De kokkelvisserij
De visserij op kokkels met behulp van zuigkorren vindt in Nederland plaats in intergetijde en
ondiep water gebieden in de Waddenzee en de Delta. In de afgelopen tien jaar is er op de
platen van de Waddenzee geen visserij geweest in de jaren 1991, 1996 en 1997; in de jaren
1990 en 1992 zijn grote delen van de Waddenzee vrijwillig gesloten door de kokkelvissers
(Figuur 1). Deze sluitingen zijn het gevolg van fluctuaties in de kokkelvoorraad, zoals blijkt
uit figuur 2. De kokkelvoorraad vertoont pieken in de jaren 1980, 1988 en 1998, als gevolg
van een goede broedval in het voorafgaande jaar. In de tussenliggende jaren zijn de voorraden
een stuk lager.
Bij kokkelvisserij wordt gebruik gemaakt van een vistuig, dat bestaat uit één of twee metalen
kooien -de zogenaamde korren- welke door het schip over de bodem getrokken worden (zie
figuur 3). De korren zijn ontworpen met het streven dat de scheiding van bijvangst (kleine
kokkels) optimaal is en de bodembeschadiging en de zandlast van de gevangen kokkel
minimaal. Van belang hierbij is onder meer de hellingshoek van het mes, de afstand tussen het
mes en de spuitmond, de hellingshoek van de spuitmond, de lengte van de kor, de spuitdruk
(afhankelijk van de grondsoort) en de mesdiepte (afhankelijk van de grondsoort). Als gevolg
van de veranderingen in het ontwerp van de korren in de laatste jaren kunnen effecten van
visserij in de huidige situatie niet zonder meer worden vergeleken met beschreven effecten uit
oude of buitenlandse literatuur. In het algemeen zullen de effecten op bodem en nietdoelsoorten geringer zijn dan bij visserij met het oude type kor.
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Figuur 1. De ligging van open en gesloten gebieden in de Waddenzee. Onderscheid is
gemaakt tussen de gesloten gebieden zoals aangegeven in de SZKV en het gebied bij Texel dat
in eigendom is bij Natuurmonumenten. De open gebieden zijn, uitgaande van tijdelijke
sluitingen in de jaren voor 1993 onderverdeeld in de gebieden A, B, C en D en het gebied
Voolhok in de Eems. Bron: Van Stralen & Kesteloo-Hendrikse, 1998.
3
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In de buitenlandse literatuur (bijvoorbeeld Runte, 1991) komen mesbreedtes voor van
1,5 tot 2 meter. Als het terrein niet erg vlak is, kunnen dergelijke brede messen diepere sporen
ontstaan dan bij de messen met een breedte van 1 meter welke thans in Nederland gebruikt
worden. Door de lengte van de sleden (ongeveer 3 meter) ten opzichte van het visserijspoor is
er bij overlap relatief weinig verdieping van eerdere sporen.
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Figuur 2. Kokkelbiomassa in de Waddenzee in dichtheden boven en onder 50 kokkels/m2 en
behaalde vangsten in de periode 1971-1998. Tot 1990 is geen onderscheid gemaakt tussen
bestanden in het litoraal en sublitoraal.De vangst van 1998 bedroeg ca 9700 ton. Bron: Van
Stralen & Kesteloo-Hendrikse, 1998.
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Figuur 3: Werking kokkelkor
De kokkelkor bestaat uit een korf met spijlen met een onderlinge afstand van 15 mm, die op 2
sleden is geplaatst. De korf wordt aan 2 pijpen voortgetrokken. Door een van de pijpen wordt
water geperst naar een spuitstuk dat zich op een halve meter voor de kor bevindt. Het
spuitmond staat op geringe afstand boven de bodem onder een hoek van ongeveer 45 ° ten
opzichte van de bodem. Het zorgt ervoor dat de bovenste laag van de kokkels wordt gespoten.
Het in diepte verstelbare mes dat onder een hoek van ongeveer 30° met de bodem staat, is
tussen de sleden bevestigd en gaat ongeveer 2,5 cm diep. Dat is voldoende om de kokkels
onbeschadigd in de korf te krijgen. Door de spijlen verdwijnen kokkels < 15mm, maar ook
andere organismen die zich in de bovenste bodemlaag bevinden, zoals wormen, kleine kokkels
en nonnetjes terug op de bodem. De kor wordt continu geleegd. Dit gebeurt doordat een
waterstroom uit het eind van de kor de kokkels via de zuigbuis mee neemt aan dek. In een
spoelmolen met eveneens een spijlafstand van 15 mm, wordt de vangst van het water
gescheiden. Via een transportband komen de kokkels aan dek
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2.

Natuurlijke processen in relatie tot sedimenteigenschappen op
intergetijden platen

Op platen hangen getijden- en windgedreven stroming, golfwerking, morfologie, bodemleven
en sediment op complexe wijze met elkaar samen. Om de invloed van visserij op het sediment
van platen te kunnen begrijpen is het nodig eerst enig inzicht te krijgen in de relaties tussen
natuurlijke factoren en het sediment. De volgende vragen worden hiertoe behandeld:
Wat is de invloed van de abiotische processen op de sedimenteigenschappen?
Wat is de invloed van de biotische processen op de sedimenteigenschappen?
Welke effecten hebben sedimenteigenschappen op de bodemdieren op de platen?
Welke sediment-bodemleven-interacties vinden plaats op de platen?

2.1 De invloed van abiotische processen op de sedimenteigenschappen
Omdat ruimtelijke patronen van vestiging, migratie, handhaving en groei van bodemdieren in
intergetijdengebieden in belangrijke mate bepaald worden door fysische processen in de
leefomgeving (zie hoofdstuk 2.3), kan verwacht worden dat mogelijke effecten van visserij
van plaats tot plaats kunnen verschillen.
De getij amplitude van het Nederlandse deel van de Waddenzee ligt tussen 1,4 m in het
westelijke deel en 2,0 m in het oostelijke gedeelte terwijl de getij amplitude van de
Westerschelde tussen 3,8 en 5,2 m en van de Oosterschelde tussen 2,5 en 3,3 m bedraagt (zie
figuur 4). Ook de maximale stroomsnelheden op de platen zijn in het algemeen hoger in de
Zeeuwse estuaria. Stroomsnelheden op de zandplaten in het Waddengebied zijn waargenomen
tot ca. 1 m/s (De Jonge & Beusekom, 1995) waar stroomsnelheden op zandplaten in het
Deltagebied voorkomen tot ca. 1,5 m/s (Van Doorn, 1997).
Bij stormen kunnen grote hoeveelheden sediment geërodeerd worden. Omdat de
Waddenzee bij de gebruikelijke zuidwestelijke tot noordelijke windrichtingen meer
strijklengte van de wind heeft dan de Oosterschelde, zal bij stormen meer golfwerking in de
Waddenzee plaats vinden dan in de Oosterschelde.
De ruimtelijke verdeling van dynamische en rustige wadmilieus is niet alleen
afhankelijk van bovenbeschreven, relatief grootschalige, factoren, maar ook van meer lokale
factoren zoals de locatie ten opzichte van eb- en vloedscharen (Oost, 1995) en de lokale
blootstelling aan wind- en golfwerking. Golfenergie kan met name een belangrijke rol spelen
op plaatranden. In de Waddenzee speelt golf- en getijdenwerking de belangrijkste rol op
plaatranden aan de west- en noordzijde van de platen. Hier uit de sedimentdynamiek zich in
langzaam bewegende megaribbels met een hoogte van 0,2 tot 2 m en een lengte in de orde van
5 tot 100 m. Op het grootste deel van de plaat zijn de stroomsnelheden echter te klein om
dergelijke duinen te doen ontstaan en zijn patronen van kleine door golven of een combinatie
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van golven en stroming gevormde ribbels zichtbaar. Bij geringe golfwerking en stroming
ontstaat een microreliëf door bioturbatie.
Erosie- en sedimentatieprocessen kunnen in belangrijke mate beïnvloed worden door de mens.
Als gevolg van de landaanwinningswerken en de afsluiting van de Zuiderzee en de
Lauwerszee vindt een netto sedimentimport plaats in de Waddenzee (Oost, 1995). De
Oosterscheldekering heeft dezelfde effecten voor de Oosterschelde (Ten Brinke & Dronkers,
1993). Verder kunnen baggerwerkzaamheden, zandsuppleties, zand- en schelpenwinning en
schelpdiervisserij eveneens van belangrijke invloed zijn (Duiker et al., 1998).
Seizoenale invloeden spelen een belangrijke rol in de sedimentopbouw in de Waddenzee
(Runte, 1991). In de zomer, als het weer relatief rustig is en de bioproduktiviteit hoog, vindt
een intensieve biologisch-sedimentaire wisselwerking plaats bij de opbouw en binding van
sedimenten (Manzenrieder, 1983). Runte (1991) beschrijft dat van april tot september de
hydrodynamisch gestuurde sedimentbewegingen stagneren; dit wordt echter niet met cijfers
onderbouwd. Onder deze omstandigheden zullen aan het oppervlak verhoogde concentraties
van slib ontstaan (Postma, 1983; Kohsiek et al., 1988). In de wintermaanden, als de
stormfrequentie hoog is (en daarmee sterke hydrodynamische stromingspatronen optreden),
kunnen grote hoeveelheden sediment verplaatst worden en neemt het slibgehalte op de platen
af (Kohsiek et al., 1988; Runte, 1991); Runte (1991) laat echter niet zien hoe groot genoemde
effecten zijn. Metingen van slibtransporten in de monding van de Oosterschelde voor het
gereedkomen van de stortvloedkering suggereren dat jaarlijks circa 1,6 miljoen ton slib tussen
het Oosterscheldesysteem en de Noordzee uitgewisseld wordt (Ten Brinke, 1991). Dit komt
neer op een gemiddelde dikte ongeveer 1 mm slib, verspreid over het estuarium. Ook onder
invloed van ijsgang kunnen grote sedimentverplaatsingen optreden. Als gevolg van de
toename van sedimentbewegingen ontstaat homogenisatie van de sedimentopbouw.
Conclusies:
Erosie en sedimentatie op de platen van de Waddenzee en de Zeeuwse delta worden
voornamelijk bepaald door getijdengedreven stroming en golfwerking. De invloed van
deze fysische processen kan lokaal verschillen, maar concentreert zich in de Waddenzee
met name op de op westelijk en noordelijk georiënteerde plaatranden.
Over het algemeen vindt in de zomer opbouw van de platen plaats (in de orde van
centimeters) met relatief slibrijk sediment. In de winter vindt netto erosie plaats en
neemt het slibgehalte van het bodemoppervlak weer af.
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2.2 De invloed van biotische processen op sedimenteigenschappen
Activiteit van bodemdieren kan op een aantal manieren invloed uitoefenen op de
sedimentopbouw:
Door bioturbatie of omwoeling kunnen lokaal optredende inhomogeniteiten of variaties
in sedimentopbouw worden bewerkstelligd. Bij sedimentbewegingen door bodemdieren
kunnen aanzienlijke hoeveelheden sediment verplaatst worden (Duiker, 1996). Myers
(1977a) maakt melding van omwerksnelheden van meer dan 20 cm per jaar in de
bovenste decimeter van het sediment (d.w.z. de bovenste 10 cm wordt jaarlijks twee
maal door de bodemdieren omgewerkt). Cadée (1976) vond een omwerksnelheid van 33
cm per jaar als gevolg van activiteit van de wadpier (Arenicola marina). Als gevolg
hiervan wordt door wadpieren een schelpenlaag gevormd op een diepte van 20 à 30 cm
(Cadée, 1976). Het fijnere sediment wordt naar de oppervlakte getransporteerd (Van
Straaten, 1952; Cadée, 1976; Flach, 1992a). Widdows et al. (1998) laten zien dat in een
bodem met 1500 nonnetjes (Macoma balthica) per vierkante meter tot vier maal zoveel
resuspensie van sediment kan optreden dan in een bodem zonder bodemleven. Het netto
erosie-/sedimentatieresultaat wordt echter ook bepaald door de productie van
(pseudo)faeces van nonnetjes.
Bodemdieren kunnen door afscheiding van (pseudo)faeces substantiële hoeveelheden
slib afzetten in de bovenste centimeters van het sediment.
Oost (1995) beschrijft hoe met name de mossel Mytilus edulis door afscheiding van zgn.
faecal pellets en pseudofaeces grote hoeveelheden slib afzet. Ook andere schelpdieren,
zoals de kokkel Cerastoderma edule en het nonnetje Macoma balthica produceren
faeces en pseudofaeces. Faecal pellets zijn samengekitte slibdeeltjes die ongeveer
dezelfde valsnelheid hebben als zanddeeltjes (Risk & Moffat, 1977; Oost & Dijkema,
1993); de slibdeeltjes afzonderlijk worden bij zeer geringe stroming reeds opgenomen
door de stroming. In de vorm van pellets krijgt het slib echter meer kans om te bliven
liggen. Aangezien de kritische schuifspanning van geconsolideerd slib relatief groot is
(zie figuur 4), zorgt de (pseudo)faeces-afscheiding van de mossel voor stabilisering van
het sediment. Microbiotische afbraak (Rhoads, 1974; Risk & Moffat, 1977), bioturbatie
(Rhoads & Young, 1970; Rhoads, 1974; Young & Southard, 1978) en bewegingen van
biota op het sedimentoppervlak (Nowell et al., 1981; Williams et al., 1985) zorgen er
echter voor dat de sterkte van de faecal pellets snel afneemt. Hoeveel de sterkte van de
pellets afneemt onder de verschillende condities is echter niet gekwantificeerd. Faecal
pellets van mosselen (Arakawa, 1970), nonnetjes (Risk & Moffat, 1977) en kokkels
hebben na verloop van tijd dan ook geen lagere erodibiliteit dan niet-gepelletiseerd
cohesief slib. Het grootste gedeelte van de pellets zal als gevolg van turbulente stroming
dan ook weer snel geresuspendeerd worden (Ten Brinke & Dronkers, 1993; Risk &
Moffat, 1977). Het is niet precies bekend hoe groot dit effect is.

9

Effecten van kokkelvisserij op sediment en bodemleven
In het algemeen kan gesteld worden dat in fysisch dynamische milieus de invloed van
bodemleven op sedimenteigenschappen groter is dan in fysisch minder dynamische milieus.
Als gevolg van de activiteiten van bodemdieren kan de erodibiliteit van sediment op een
aantal manieren gewijzigd worden (Nowell et al., 1981):
Verandering van individuele partikeleigenschappen, alsmede de horizontale en verticale
distributie van de partikels. Hiermee verandert ook de erosiekans van individuele
partikels.
Verandering van de eigenschappen van het sedimentpakket in zijn geheel, zoals
permeabiliteit (de doorlatendheid van het korrelskelet ten aanzien van stroming).
Verandering van de stroomcondities boven het sedimentoppervlak als gevolg van
verandering van de micromorfologie van het oppervlak.
Het blijkt niet mogelijk om te komen tot een eenduidige indeling in stabiliserende en de
stabiliserende organismen. Het netto effect van de invloed van een bepaalde groep organismen
hangt af van stromingscondities, beddingvormen, substraatsamenstelling en de samenstelling
van de benthische gemeenschap (Jumars en Nowell, 1984).
Conclusies:
In fysisch dynamische milieus (sterke golf- en getijstroomwerking) is de invloed van het
bodemleven op sedimenteigenschappen relatief gering.
Bij gematigde golf- en getijdenwerking, zoals op de platen in de rustiger delen van
Westerschelde, Oosterschelde en Waddenzee kunnen bodemdieren een belangrijke
invloed hebben op sedimenteigenschappen. Als gevolg van omwoeling wordt het
sediment gemakkelijker erodeerbaar. Als gevolg van afzetting van faeces kan het
sediment gemakkelijker consolideren en wordt het sediment juist moeilijker
erodeerbaar.

2.3 Welke effecten hebben sedimenteigenschappen op de bodemdieren op
de platen?
Er bestaat een uitgebreide literatuur (Wolff, 1973; Nijkamp & Slegtenhorst, 1992; Bouma en
Herman, 1998) over vestigings- en overlevingskansen van bodemdieren in verschillende
sedimenten.
Vestiging
Eigenschappen van het sediment zijn reeds van belang bij de primaire vestiging van broed van
bivalve schelpdieren (Bouma & Herman, 1998). Nadat een broedje in de waterkolom komt,
zal de stroomsnelheid dermate laag moeten zijn dat het broedje kan bezinken. Zodra een
broedje het sediment heeft bereikt, zal het in staat moeten zijn zich aan het sediment te
hechten. Dit vereist in ieder geval lokaal een lage erosiegevoeligheid van de bodem, zodat de
partikels niet snel losraken en in suspensie komen. Over het algemeen blijken broedjes zich
voornamelijk passief te vestigen (Jensen, 1992), dat wil zeggen de hydrodynamische condities
bepalen de locatie van vestiging van broedjes. Naast stroming kunnen ook golf- en
10
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windwerking (Armonies, 1996) invloed hebben op de bodemstabiliteit en daarmee op de
vestigings- en handhavingskansen van broedjes. Het integrale effect van vestiging tijdens
perioden met lagere stroomsnelheden en resuspensie en/of begraving tijdens hogere
stroomsnelheden zal het uiteindelijke aantal broedjes op een locatie bepalen (Bouma &
Herman, 1998).
Overleving
De lokale dichtheid van bodemdieren hangt af van de plaatselijk opgetreden vestiging en de
daarna opgetreden sterfte en migratie. Volgens Bouma & Herman (1998) wordt de lokale
biomassa op een intergetijden plaat sterk beïnvloed door hydrodynamische omstandigheden.
Sterfte van bodemdieren kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld predatie maar ook
door fysische processen zoals uitspoeling of begraving (zie figuur 4). Zo kunnen bij zware
stormen en ijsgang grote hoeveelheden kokkels (Clay, 1962), nonnetjes (Ratcliffe et al., 1981)
en mosselen (Reusch et al., 1995) worden verplaatst en zelfs gehele kokkelbanken
verdwijnen. Afhankelijk van de locatie waar de dieren terecht komen, zal een (groot) deel van
de populatie sterven. Na strenge winters is de predatiedruk van garnalen en krabben minder
groot, waardoor meer juveniele kokkels en andere schelpdieren overleven.
Migratie kan passief optreden als gevolg van stroming of golfwerking maar kan ook
actief plaatsvinden bij ongunstige leefomstandigheden.
Hieronder zullen in het kort afhankelijkheden van sedimenteigenschappen van de kokkel, de
mossel en het nonnetje besproken worden.
Kokkels Cerastoderma edule blijken zich in vrijwel elk sedimenttype van slik tot zand
goed te kunnen handhaven (Wolff, 1973; Reise, 1985). Zie vooreen overzicht tabel 1. De
hoogste dichtheden komen echter voor bij mediane korrelgroottes tussen 110 en 200 |i.m
(Dankers & Beukema, 1981; Nijkamp & Slegtenhorst, 1992). Voorkeur voor bepaalde
slibgehaltes zijn niet overtuigend aangetoond (Duiker et al., 1998). hoewel bodems met
extreem hoge slibgehaltes geen geschikt habitat vormen. Hydrodynamische omstandigheden
lijken dan ook belangrijker te zijn dan sedimenteigenschappen (Wolff, 1973). De grootte van
het kokkelbestand wordt onder meer bepaald door een hoge sensitiviteit van kokkels voor lage
temperaturen (Beukema, 1979) en aan variatie in het succes van de broedval (Beukema, 1982;
1992; Duiker et al., 1998).
Mosselen Mytilus edulis kunnen zich in principe overal in subgetijden- en
intergetijdengebieden vestigen (Duiker et al., 1998). Armonies (1996) vond echter dat
primaire vestiging op het Odewatt voornamelijk plaats vond op locaties waar reeds
mosselbanken aanwezig waren. In banken hebben mosselen een verhoogde overlevingskans
als gevolg van een verhoogde resistentie tegen golfactie (Seed, 1976) en stroming (Dankers et
al., 1989). De laatste jaren is het areaal aan wilde littorale mosselbanken gering ten opzichte
van het areaal in de jaren tachtig. Ook de mossel kent sterke fluctuaties in het succes van de
broedval (Beukema, 1982).
Het nonnetje Macoma balthica leeft in alle op Nederlandse slikken en platen
voorkomende soorten sedimenten (Nijkamp & Slegtenhorst, 1992).
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Figuur 4. Schematisch overzicht handhaving benthos. + = positief effect - = negatief effect.
Kokkelvisserij grijpt met name in op de dichtheid van benthos en de substraatsamenstelling.
Met 'vogels' worden met name steltlopers bedoeld. Bouma & Herman, 1998.
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Diepte in NL kustzone en
getijdengebieden

Temperatuurtolerantie

Sedimenttype
(mediane
korrelgrootte)

Kokkel

hoogwaterlijn - 20 m diep

gevoelig voor lage
temperaturen

min. 60 - max. 205

Mossel

NAP -15 m diep

brede range

min. 80 - max. 350

Nonnetje

hoogwaterlijn - 25 m diep

brede range

min. 60 - max. 350

Strandgaper

hoogste delen - 70 m diep

brede range

min. 60 - max. 220

Tabel 1. Enkele relaties tussen het voorkomen van Macoma balthica (nonnetje),
Cerastoderma edule (kokkel), Mytilus edulis (mossel) en Mya arenaria (strandgaper) en een
aantal abiotische omgevingsfactoren. Bronnen: Steur (1988), Craeymeersch (BIOMON,
ongepubliceerde data). Overgenomen uit Bouma & Herman (1998).
Conclusies:
Kokkels, mosselen en nonnetjes hebben een brede toleratie ten aanzien van het
slibgehalte van het sediment en komen in alle sedimenttypes van intergetijden platen
voor.

2.4 Interacties tussen sediment en bodemleven op intergetijden platen
Het denken over interacties tussen sediment en bodemdieren is in sterke mate bepaald door de
theorieën van Rhoads & Young (1970). Zij betogen op basis van waarnemingen in slikkige
sedimenten in Buzzards Bay, Verenigde Staten, dat bodemdieren hun leefomgeving zodanig
inrichten dat specifieke bodemsoorten lokaal worden buitengesloten. Deze strijd om het
sediment zou afgebakende, lokaal ontwikkelde 'eindpopulaties' opleveren. Volgens Myers
(1977b) gaat deze hypothese ook op voor zandige sedimenten. De strijd in het sediment zou
zich met name toespitsen tussen deposit feeders en suspension feeders (Rhoads & Young,
1970; Probert, 1984). Deposit feeders produceren een ongeconsolideerd oppervlak met een
lage kritische schuifspanning (zie.figuur 4), wat het sediment ongeschikt maakt voor vestiging
van suspension feeders. Suspension feeders scheppen op hun beurt door invanging van slib
eveneens hun eigen leefomgeving van compacte, cohesieve sedimenten (Rhoads, 1974), welke
weer ongeschikt zijn voor vestiging van deposit feeders. Warwick (1982) voegt hier nog aan
toe dat in populaties met zowel deposit feeders als suspension feeders meestal maar één soort
suspension feeder kan overleven.
In de meer dynamische systemen, zoals de Waddenzee en de Delta lijkt de ontwikkeling tot
bovenbeschreven 'eindpopulaties' slechts gedeeltelijk op te gaan. Levensgemeenschappen van
mosselbanken en zeegrasvelden kunnen als eindpopulaties worden beschouwd.. Op andere
13
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locaties zijn nooit aanwijzingen gevonden dat organismen het sediment dermate kunnen
beïnvloeden dat specifieke soorten geheel worden buitengesloten. Suspension feeders zoals de
mossel en de kokkel en deposit feeders komen in de Waddenzee en de Zeeuwse estuaria dan
ook vaak door elkaar heen voor. Wel is het zo dat grote aantallen organismen met een hoge
bioturbatie-activiteit, zoals de wadpier Arenicola marina negatieve effecten lijken te hebben
voor bijvoorbeeld de mossel en de kokkel (Reise, 1982). Ook Flach (1992b) beschrijft de
negatieve invloed van wadpier op andere soorten in haar onderzoeksgebied in de Waddenzee.
Gray (1981) stelt dan ook dat 'eindpopulaties' nauwelijks voorkomen en dat vrijwel elke
populatie in meerdere of mindere mate in een stadium van ontwikkeling is. Grenzen tussen
populaties zijn volgens hem dan ook moeilijk te trekken en verlopen gradueel, niet alleen in
ruimtelijke maar ook op temporele (Johnson, 1972; Gray, 1977) schaal.
Conclusies:
Volgens Rhoads en Young (1970) proberen deposit feeders en suspension feeders hun
leefomgeving zodanig vorm te geven, dat ze elkaar weg concurreren. Als gevolg hiervan
ontwikkelen zich lokaal ontwikkelde 'eindpopulaties', welke specifieke soorten
organismen buitensluiten.
In Nederlandse intergetijden platen lijken mosselbanken en zeegrasvelden de enige
voorbeelden te zijn van zogenaamde eindpopulaties. Op andere locaties kunnen alle
soorten organismen door elkaar heen voorkomen.
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3

De invloed van kokkelvisserij op sedimenteigenschappen van
intergetijden platen

In de literatuur worden vaak verbanden gelegd tussen aantallen bodemdieren en
eigenschappen van het sediment (zie voor een overzicht Nijkamp en Slegtenhorst, 1992 en
Bouma en Herman, 1998). Om te kunnen beoordelen of visserij of andere verstoringen
effecten hebben op bodemsysteem-evenwichten is het dus van belang dié
sedimenteigenschappen te bepalen welke van belang zijn voor vestigings- en
overlevingskansen van bodemdieren en welke bovendien ook meetbaar zijn.
Sedimenteigenschappen als korrelgrootteverdeling, consolidatiegraad, schuifsterkte,
permeabiliteit, cohesie en (micro)morfologie hangen op een complexe wijze met elkaar en
met de fysische condities en de biotische component in het substraat samen. In de meeste
onderzoeken worden daarom enkele parameters bepaald die als kenmerkend worden
beschouwd. Meestal is dat de korrelgrootteverdeling maar soms worden ook de
consolidatiegraad en schuifsterkte bepaald. Deze parameters worden dan ook meestal tevens
betrokken op het voorkomen van bodemdieren.
De vraag welke effecten van kokkelvisserij op de sedimenteigenschappen op de platen
optreden, is afhankelijk van de tijdsschaal waarop gekeken wordt. De volgende vragen zullen
moeten worden beantwoord om de invloed van kokkelvisserij op sedimenteigenschappen te
kunnen beoordelen op ruimtelijke en temporele schaal:
Wat is de invloed van kokkel visserij op de granulaire samenstelling van het sediment?
Wat is de invloed van kokkelvisserij op de micromorfologie van de bodem?
Wat is het herstelvermogen van de bodem (hoe lang zijn de bij A en B genoemde
effecten meet- of zichtbaar)?
Wat zijn de effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren?
In hoeverre is er sprake van elkaar versterkende negatieve effecten of van herstel na
bevissing?
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Figuur 5. Schematische weergave van een bodemdierengemeenschap voor, tijdens en na
bevissing van kokkels. Bron: Dyrynda & Lewis, 1995.
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3.1 Hoe verandert het sediment tijdens en vlak na bevissing?
Vanaf het moment van bevissing kunnen de volgende stadia verwacht worden met betrekking
tot de sedimentaire ontwikkeling:
1
Als gevolg van het in de bodem penetrerende mes (De Vlas, 1982), de spuitstraal én de
schroef van het schip (Runte, 1991) eventueel in combinatie met getijstroom en/ of
golfwerking wordt sediment opgewerveld, inclusief het benthos dat zich in de bovenste
lagen van het sediment bevindt. Tevens vindt door druk van het vistuig op de bodem en
door het schrapen van de korren over de bodem samendrukking van het sediment plaats
(Riemann & Hoffmann, 1991). De Vlas (1982) en Will (1973) houden inwerking in het
sediment tot maximaal 10 cm voor mogelijk, met name bij kruisingen van
visserijsporen. Het is onduidelijk hoeveel minder de huidige typen korren in de bodem
penetreren. Volgens Holstein (pers. comm.) blijft de penetratie beperkt tot 3 tot 5 cm.
2
Door middel van een waterstraal komt losgemaakt sediment via het mes in de kor, waar
kokkels groter dan 15 mm worden gescheiden van de overige bodemfauna en sediment
(zie figuur 5, Van Stralen et al., 1989).
3
Als gevolg van bevissing komt er sediment en bodemfauna in de waterkolom terecht.
Afhankelijk van de dan heersende stromings- en golfcondities en de korrelgrootte zal
een deel van het sediment en de bodemfauna onmiddellijk bezinken en het resterende
deel zal door de stroming worden opgenomen (Duiker et al., 1998). De hoeveelheid
sediment, die als gevolg van visserij-activiteit in de waterkolom wordt gebracht, is
afhankelijk van de vistijd, de stroomsnelheid, de diepte waarmee het mes in de bodem
penetreert (Riemann & Hoffmann, 1991), de kracht van de spuitstraal (Van Stralen et
al., 1989) en de structuur van het sediment (De Groot, 1984; Redant, 1987).
Berekeningen van Duiker et al. (1998) laten zien dat in de Nederlandse Waddenzee de
hoeveelheid slib die maximaal kan worden opgewerveld als gevolg van kokkelvisserij
activiteiten in de orde van grootte ligt van 0,05 miljoen tot 0,6 miljoen ton per jaar.
Hierbij moet wel bedacht worden dat een onbekend deel van het opgewervelde slib weer
ter plekke of elders in de Waddenzee zal bezinken en niet verloren gaat uit het
Waddensysteem. De getijweg is namelijk te kort om het slib in één getijbeweging naar
zee af te voeren. Vergeleken met wat bij zware stormen naar de Noordzee wordt
afgevoerd, is het effect van kokkelvisserij op het Waddensysteem als geheel relatief
klein. Bij een zware storm wordt een laag omgewoeld van dezelfde orde grootte als bij
kokkelvisserij. Dit geschiedt echter over een veel groter oppervlak. In de literatuur zijn
geen concentratiemetingen bij visserij op kokkels aangetroffen. Er zijn wel
concentratiemetingen bij visserij op mosselen gevonden. Zo laten Riemann & Hoffmann
(1991) zien dat direct na volledige bevissing met een kor van 2 m breed van een perceel
in het dynamisch erg rustige Limfjord, Denemarken, sedimentconcentraties tot 1500
g/m3 in de waterkolom kunnen optreden. Riemann & Hoffmann (1991) zijn tot deze
schatting gekomen door te veronderstellen dat elke beviste vierkante meter dezelfde
hoeveelheid sediment in de waterkolom brengt. Aangezien in en rond mosselbanken
meer slib bevindt dan in en rond kokkelbanken en omdat het Limfjord aanmerkelijk
minder dynamisch is dan de Waddenzee en de Zeeuwse estuaria, moeten de resultaten
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4

van Riemann & Hoffmann (1991) als een 'worst case'-scenario beschouwd worden
totdat dergelijke metingen bij kokkelbanken in Nederland zijn uitgevoerd.
Na bevissing blijken visserijsporen als banen van ongeveer 3 centimeter diep in de
wadbodem zichtbaar met aan weerszijden walletjes van enkele centimeters hoogte
(Runte, 1991; De Vlas, 1982). Eleftheriou & Robertson (1992) beschrijven dat direct na
bevissing de ribbels en oneffenheden zijn verdwenen.
Op sommige beviste locaties zijn grote hoeveelheden schelpenresten aan de oppervlakte
aangetroffen door diverse auteurs waaronder Rees, 1996 en Piersma & Koolhaas, 1997.
Het gaat hierbij met name om 'natuurlijke' schelpenresten die dieper in de bodem lagen
door de activiteiten van de Wadpier (Arenicola marina). Ten noorden van Griend waren
een jaar na bevissing nog grote hoeveelheden schelpenresten aan het oppervlak van het
sediment aanwezig (Piersma & Koolhaas, 1997).

Geconcludeerd kan worden dat:
Als gevolg van kokkelvisserij wordt sediment in de waterkolom gebracht. Een deel van
het sediment zal niet ter plaatse worden herafgezet maar door de stroming worden
meegenomen. Dit zal met name gelden voor de slibfractie, welke bij geringe
stroomsnelheden getransporteerd kan worden.
Als gevolg van kokkelvisserij kunnen lokaal grote hoeveelheden schelpenresten aan het
oppervlak komen te liggen.

3.2 Hoe veranderen de sedimenteigenschappen in en nabij de
visserijsporen in de tijd?
In de literatuur zijn nauwelijks datasets aangetroffen waarbij gedurende lange tijd met hoge
frequentie sedimenteigenschappen zoals korrelgroottes, consolidatiegraad, kritische
schuifspanning en (micro)morfologie zijn bepaald. De meest complete dataset is
waarschijnlijk die van Piersma & Koolhaas (1997) rond Griend.
Piersma & Koolhaas (1997) beschrijven de ontwikkelingen in de korrelgrootte, van enkele
bodemdiersoorten en van het fourageergedrag van met name Kanoetstrandlopers nabij het
eiland Griend over de periode 1988 - 1996. Aan het begin van de onderzoeksperiode is ten
noorden en ten oosten van Griend op kokkels gevist door een zestal schepen voorzien van
hydraulische zuigkorren. Piersma & Koolhaas (1997) hebben middels een uitgebreide
meetcampagne ten noorden van Griend gekeken in hoeverre de korrelgrootteverdeling en het
slibgehalte van het sediment veranderde nadat op kokkels is gevist ( zie figuur 6). Te zien is
dat de korrelgrootte ten noorden van Griend na bevissing in 1988 nog vijf à zes jaar toenam;
dit kwam ook tot uiting in een afname van het slibgehalte. Volgens Piersma & Koolhaas
(1997) zijn deze veranderingen significant. Volgens Duiker et al. (1998) vallen de gemeten
variaties van met name het slibgehalte echter ruimschoots binnen de natuurlijke temporele
variabiliteit van het systeem. Naast visserij zijn ook andere verklaringen mogelijk voor de
korrelgrootteveranderingen of veranderingen in slibgehalte (Duiker et al., 1998):
De stormen, die optraden tijdens en na de bevissing
De aanleg van de dijk aan de Noordzijde van Griend
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Figuur 6. Lange termijnveranderingen in mediane korrelgrootte (boven) en slibgehalte (<50
fjm) (beneden) na bevissing van kokkels ten noorden van Griend. Bij de mediane
korrelgrootte-data stellen de rechthoeken de mediane waarde plus ofmin 25 % van de
waards. De verticale lijn beslaat de gehele distributie. De gemiddelde waarde wordt
gerepresenteerd door een punt. Bij het figuur met het aandeel partikels kleiner dan 50 jlm
stellen de balken de gemiddelde waarde voor met één standaarddeviatie als lijn. Bron:
Piersma & Koolhaas, 1997.
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Verder hangt de korrelgrootteverdeling en het slibgehalte als gevolg van de jaarlijkse cyclus
(zie hoofdstuk 2.1) af van de tijd van het jaar waarin gemeten is. Piersma & Koolhaas (1997)
doen hierover geen mededelingen.
Het is mogelijk dat de consolidatiegraad en/of de cohesie van het sediment voor lange
tijd veranderen als gevolg van bevissing. Directe metingen van dergelijke parameters zijn
echter niet verricht door Piersma & Koolhaas (1997).
Visseriisporen
Regelmatige (micro)morfologische beschrijvingen van een bevist areaal zijn niet aangetroffen
in de literatuur. Met micromorfologie wordt in dit kader bedoeld kleinschalige vormen aan het
oppervlak, zoals ribbels en door benthos geproduceerde onregelmatigheden in het
bodemoppervlak. Ook (biogene) erosiekuilen en prieltjes behoren hiertoe. Micromorfologie is
niet alleen van belang als visueel kenmerk van visserijeffecten, maar ook als integraal
onderdeel van het habitat van de wadplaat. Locale verschillen in expositie, hoogte en daardoor
sedimentsamenstelling en droogvalduur hebben een heel duidelijk effect op de bodemdieren
die kunnen worden aangetroffen.
Door simpelweg te kijken hoe lang visserij sporen zichtbaar blijven op de platen, is een
idee te krijgen over de hersteltijd van de morfologie. Van belang is wel te realiseren dat de
duur waarop de sporen zichtbaar zijn, op zichzelf niets zegt over voor het bodemleven of over
belangrijke sedimentaire eigenschappen als korrelgrootteverdeling, consolidatiegraad of
kritische schuifspanning. Wel is het zo dat met name in de lagere delen (kuiltjes, geultjes) die
beter beschut liggen en minder lang droogvallen andere sedimenten en bodemdieren
voorkomen dan in de omringende delen van de platen.
Lillelund & Holst (1989) en Runte (1991) hebben de sedimentontwikkeling in
visserijsporen in de tijd waargenomen in het Duitse waddengebied bij Hedwigenkoog en
omgeving. Het getijdenregime is ongeveer vergelijkbaar met het gemiddelde regime van de
Oosterschelde en is beduidend hoger dan het getijdenregime van het Nederlandse deel van de
Waddenzee. Lillelund & Holst (1989) en Runte (1991) rapporteren over zowel commerciële
als experimentele bevissing in Sleeswijk-Holstein in de Duitse Waddenzee in 1987, met
behulp van een hydraulische kor van 150 cm breed en een mesdiepte van 5 cm.
Visserijsporen in zandige wadsedimenten
De meeste visserijsporen in zandige sedimenten blijken binnen enkele weken te zijn opgevuld
(Lillelund & Holst, 1989; Runte, 1991). Hierbij was geen morfologisch onderscheid met het
ongestoorde wad meer zichtbaar.
Runte (1991) beschrijft dat uit visserijsporen soms geconcentreerde afvoergeulen
ontwikkeld worden, welke de platen afwateren. Onduidelijk is bij welke hellingshoek van het
oppervlak dit verschijnsel optreedt. De vorming van afvoergeultjes veroorzaakt
terugschrijdende erosie, waarmee de transportcapaciteit van de afvoergeul verder versterkt
wordt. Hierdoor wordt de afvoergeul weer verdiept en verbreed. Eén spoor was een jaar na
bevissing nog altijd als flauwe depressie in het landschap zichtbaar. Hierbij werd nog altijd
een verlaagde consolidatiewaarde gemeten in het visserijspoor. Runte (1991) laat echter niet
zien hoeveel de consolidatie bedraagt. In de meeste gevallen trad dit mechanisme echter niet
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op en werden delen van de geul al snel geïnactiveerd en verlegde de geul zich naar buiten het
visserijspoor.
Visserijsporen in gemengde wadsedimenten
Uit de proefbevissingen van Lillelund & Holst (1989) en Runte (1991) blijkt dat de
sedimenthuishouding in gemengde wadsedimenten langer en zwaarder verstoord kan worden
dan de sedimenthuishouding in zandige wadsedimenten. Runte (1991) beschrijft hoe een
prieltje zijn weg verlegt door een visserijspoor en zowel in de diepte als in de breedte voor
erosie zorgt. Pas na twee jaar van perioden van erosie en sedimentatie was de geul volledig
opgevuld met sediment met vergelijkbare korrelgrootte als de omgeving. Het opvulsediment
was volgens Runte (1991) echter van lage consolidatiegraad, zodat dit materiaal gemakkelijk
opnieuw geërodeerd zou kunnen worden. Runte (1991) geeft niet aan hoeveel de
consolidatiegraaad bedraagt. De dikte van het zwak geconsolideerde sediment bedroeg
ongeveer 10 cm. De vraag is echter in hoeverre de bovenbeschreven effecten toegeschreven
kunnen worden aan de visserij en in hoeverre aan autonome ontwikkelingen in de vorm van
erosie- en sedimentatieprocessen binnen een prieltje. Omdat het gebruikte mes dieper en de
kor breder is dan in Nederland, zullen bovenstaande effecten in de Nederlandse situatie in
mindere mate optreden.
Visserijsporen in slikkige wadsedimenten
Door Runte (1991) zijn geen diepe visserijsporen aangetroffen in slikkige
wadsedimenten; hier zijn dan ook geen relevante erosie- of sedimentatieprocessen geïnitieerd.
Bij kokkelvisserijproefbevissingen van Hall & Harding (1997) bij het Schotse Auchencaim
Bay waren visserijsporen in slikkig wad na een dag niet meer zichtbaar.
Terrein aangrenzend aan de visserijsporen
Doorgaans vindt na bevissing geen erosie op het aangrenzende ongestoorde terrein plaats
(Runte, 1991). Alleen op plaatsen waar een dunne kleilaag zandige sedimenten bedekt, kan
het doorsnijden van de kleilaag een lijn van erosie-aangrijpingspunten veroorzaken, waardoor
vlaksgewijze erosie van aangrenzend, niet bevist, terrein optreedt.
Conclusies:
Uit de literatuur blijkt dat er onvoldoende data beschikbaar om te kunnen beoordelen of
sedimenteigenschappen voor lange tijd veranderen ten gevolge van bevissing. Ten
noorden van Griend nam het slibgehalte af van 0,7 % in 1988 (vlak voor bevissing) tot
0,35 % in 1996. Voor deze tijdelijk verlaagde slibgehaltes zijn echter meerdere
verklaringen mogelijk.
Visserijsporen kunnen op sommige plaatsen een jaar of langer zichtbaar blijven in het
landschap. Er zijn echter ook meldingen dat visserijsporen na een dag al niet meer te
zien zijn. Dit hangt af van natuurlijke sedimentatie- en erosieprocessen na bevissing. Er
treden doorgaans geen meetbare erosie-effecten op buiten de visserijsporen. De tijd dat
visserijsporen zichtbaar blijven, lijkt sterk afhankelijk te zijn van de morfologischsedimentaire omgeving. Visserij-effecten lijken het sterkst op te treden in gemengd wad.
Op zandig en slikkig wad zijn visserij-effecten meestal na een paar maanden niet meer
te onderscheiden.
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3.3 Zijn er grootschalige trends in de sedimentsamenstelling waar te nemen
en worden deze veroorzaakt door kokkelvisserij?
Om effecten te bewijzen, is het van belang eerst vast te stellen dat het wadsediment vier
componenten bevat, namelijk: zand, slib, organische stof en kalkskelet(gruis) waarvan de
fysische en biochemische eigenschappen sterk verschillen. Hierdoor zijn veranderingen in de
texturele eigenschappen van het wadsediment niet uit te drukken in een waarde van het
gemiddelde of de mediaan van het totale sediment. Door bijvoorbeeld de verschillende
eigenschappen van zand en slib kan de mediaan van het totale sediment veranderen terwijl
alleen het slibgehalte wijzigt en de korrelgrootteverdeling van de zandfractie (exclusief
schelpgruis!) gelijk blijft. De vraag waar het om gaat is dus in hoeverre de textuur van het
zand zich gewijzigd heeft en of er significante veranderingen zijn opgetreden in de gehalten
slib, organische stof en kalkskelet(gruis).
Er zijn weinig datasets van de Waddenzee op basis waarvan trends in
sedimentsamenstelling kunnen worden vastgesteld. Van 1989 tot en met 1996 is een
grootschalig bemonsteringscampagne uitgevoerd. Deze data zouden vergeleken kunnen
worden met datasets uit de jaren 1950-1955 (De Glopper, 1967) of van Bötzen (1975). Als
gevolg van verschillen in bemonsteringsmethode is het echter onzeker of duidelijke trends
onderscheiden kunnen worden.
De meest geschikte data om trends in korrelgrootteverdeling of slibgehalte te
beoordelen, is de dataset van BIOMON (RIKZ) op het Groninger Wad en de Piet Scheveplaat.
Duiker et al. (1998) concluderen dat in de jaren 1982-1996 geen duidelijke trend in slibgehalte
is waar te nemen (Zie figuur 7). Vanaf 1986 nemen slibgehaltes licht toe.
Op basis van alleen de BIOMON-data kan niet beoordeeld worden of de
korrelgrootevërdeling of het slibgehalte op de gehele Waddenzee aan trends onderhevig is.
Toekomstig onderzoek, waarbij de bodembemonsteringsdataset van GeoSea met een oude
dataset wordt vergeleken, zou dit kunnen uitwijzen.
Conclusies:
Er zijn geen trends in korrelgrootteverdeling of slibgehalte ontdekt. Onderzoek dat de
GeoSea dataset vergelijkt met oudere datasets, zou moeten uitwijzen of eventuele trends
optreden.
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Figuur 7. Ontwikkeling siibgehalte oostelijke Waddenzee. A: Groninger Wad; B: Piet Scheve
Plaat, beide met raaien en meetpunten. Bron: Duiker et al, 1998.
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4

De effecten van kokkelvisserij op het bodemleven

De bronnen die hierover beschikbaar zijn betreffen enerzijds rapportage van experimentele
bevissing van kokkels of andere ingegraven schelpdieren, en anderzijds waarnemingen na
afloop van commerciële bevissing. In het laatste geval ontbreken veelal gegevens over de
situatie voor de bevissing en een controle in vergelijkbare onbeviste gebieden. In enkele
gevallen zijn beide benaderingen toegepast.
Verder geldt dat sommige bronnen alleen de directe effecten beschrijven, terwijl andere
referenties ook ingaan op lange termijn effecten en eventueel herstel. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de visserijmethode in de loop van de tijd is veranderd, en dat deze van gebied
tot gebied kan verschillen.
Om de effecten van kokkelvisserij op het bodemleven te bepalen, is het noodzakelijk te
weten welke gevolgen direct optreden voor het bodemleven, wat het herstelvermogen is van
de bodemdieren en hoe het ecosysteem van bodem en bodemdieren in zijn geheel wordt
beïnvloed door visserij. De volgende vragen zullen worden beantwoord:
Wat zijn de directe effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren?
Is er sprake van fluctuaties of zijn er trends in de kokkelstand?
Wat is het herstelvermogen van bodemdieren na bevissing van kokkels?
Welke effecten heeft het verwijderen van bodemdieren op het sediment?

4.1 Wat zijn de effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren?
Onderzoeken van effecten van kokkelvisserij
De Vlas (1982) beschrijft de effecten van bevissing in de Oosterschelde in vergelijking met
onbeviste proefvakken, hoewel de proef wordt verstoord door bevissing in een der
proefvlakken, en experimentele bevissing in een proefvlak op Balgzand temidden van een
onbevist gebied. Er is toen geen bemonstering vooraf uitgevoerd. In een vervolgexperiment
zijn zowel tevoren als na afloop monsters genomen. Er zijn verschillende vismethoden
gebruikt, nl een hydraulische kor met en zonder zuigbuis.
De conclusies uit het gehele onderzoek, inclusief analyse van de effecten van commerciële
visserij luiden: de directe effecten bestaan uit het verwijderen van volwassen kokkels; er zijn
hogere sterftepercentages gevonden voor kokkelbroed, jonge strandgapers, nonnen, zandzager,
wapenworm en draadworm. Na een jaar waren de verschillen tussen beviste en onbeviste
gebieden minder groot, maar nog wel aantoonbaar voor kokkel, mossel, strandgaper en soms
nonnetje. Geen hinder werd waargenomen voor zeepier en volwassen strandgaper.
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Lillelund & Holst (1989) hebben bodemdiermonsters verzameld in Sleeswijk-Holstein in de
Duitse Waddenzee (zie paragraaf 3.2 voor een beschouwing van de hydro- en
sedimentdynamiek) in 1987 met een steekbuis en over 1 mm gezeefd. Monsters werden
genomen in en naast de sporen vanaf de bevissing (dus niet tevoren) maandelijks gedurende
een jaar. In dit rapport wordt gerefereerd aan een vergelijkbaar onderzoek in Niedersachsen
nabij Langeoog (Böhme, 1988).
De resultaten van beide studies laten volgens Lillelund & Holst zien dat er direct na de visserij
in het visspoor lagere aantallen kokkels, nonnen en juveniele strandgapers worden
aangetroffen. In de loop der tijd vlakken de verschillen af en na de nieuwe broedval zijn deze
niet meer waarneembaar. Hetzelfde geldt voor de aantallen (kleine) wormen met dien
verstande dat die zich door migratie sneller herstellen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden
voor beïnvloeding van de broedval na bevissing. Wel wordt opgemerkt dat herstel sneller
verloopt in zandig sediment vergeleken met een slikkige bodem
Cook (1991) beschrijft de effecten van kokkelvisserij in de zomer van 1989 en in het najaar
van 1990 in Treath Lafan (Wales nabij Bangor, UK). De vismethode bestaat uit hydraulisch
vissen met een schip maar wordt niet in detail beschreven. Bemonstering is in 1989
uitgevoerd voor en na visserij in controle en beviste plots. In 1990 werd het hele gebied
bevist. Bodemmonsters werden gezeefd over 5 mm, waardoor alleen effecten op kokkels en
nonnen konden worden beschreven.
Op zowel beviste als onbeviste locaties was er achteruitgang van nonnen; de broedval van
kokkels was beter op beviste locaties. In 1990 was er eveneens een afname van nonnen en
kokkels. In voorjaar 1991 was de dichtheid van nonnen weer op het uitgangsniveau. Verder
werd nog geconstateerd dat er grote verschillen tussen kokkelschepen optraden in sorteer
efficiëntie aan boord ten gevolge van wel of niet gebruik van sorteermolens..
Rees (1996) heeft een review geschreven over de effecten van kokkelvisserij in Engeland. Dit
betreft het gebruik van de hydraulische kor met zuigbuis, en visserij met een door een tractor
voortgetrokken kokkelkor met zeef. In dit rapport wordt aandacht besteed aan de manier van
vissen op de kwaliteit van de kokkels, de voorraad kokkels, voedsel voor vogels, en effecten
op de bodem en bodemdieren. Wat het laatste betreft wordt onderscheid gemaakt tussen
zandige en slikkige bodems. In zandbodems treedt snel herstel op mede vanwege de mobiliteit
van de lokale fauna. In slikbodems worden effecten beschreven voor nonnen en met name
voor zeegrasvelden.
Craeymeersch (1997) beschrijft een tweetal experimentele bevissingen met een hydraulische
kokkelkor in proefvlakken in de Voordelta (getijwerking vergelijkbaar met Nederlandse deel
van de Waddenzee). Beperkingen van dit experiment zijn de mogelijke verschillen in de aard
van bevist en onbevist gebied in het eerste experiment in 1994, en de afwezigheid van
bevisbare kokkelbestanden in de periode 94-96 waardoor de bevissing in 1996 als een
simulatie moet worden beschouwd. Er zijn geen bemonsteringen uitgevoerd voorafgaand aan
de visserij; wel is zowel het directe effect als het herstel na enkele maanden nagegaan.
De conclusie is dat naast kokkels aantoonbare effecten zijn opgetreden voor nonnen en
juveniele strandgapers in de beviste gebieden. Craeymeersch en Van der Land (1998) laten
zien dat het voorkomen van deze 3 soorten onderling niet is gecorreleerd. De eindconclusie is
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derhalve dat de effecten betrekking hebben op een klein deel van de populatie, nl dat deel dat
zich op de beviste locaties bevond.
Dyrynda & Lewis (1995) beschrijven de effecten van kokkelvisserij m.b.v. een 'harvester' die
door een tractor wordt voortgetrokken bij laag water. De mesdiepte is ca 5 cm. Het
studiegebied is Crymlyn burrows, Swansey Bay, Wales UK. Bemonsteringen werden
uitgevoerd voorafgaande aan de visserij en direct na afloop en 3 maanden later. In het
visgebied bleef een deel als referentiegebied onbevist. Direct na bevissen namen de auteurs
beschadigde kokkels waar vooral ten gevolge van de tractorbanden, en het verdwijnen van
kokerworm buisjes, hoewel de wormen zelf wel activiteit vertonen. Voor andere soorten zoals
het nonnetje wordt vermeldt dat geen effecten zijn waargenomen. Drie maanden later werden
er geen verschillen te geconstateerd in bodemfauna tussen bevist en onbevist gebied.
Geconcludeerd wordt dat deze vorm van kokkelvisserij in dit gebied weinig significante
effecten te zien geeft.

Onderzoek van effecten door visserij op andere schelpdieren
Hall et al. (1990) rapporteren over een experimentele bevissing van mesheften in Loch
Gairloch, Schotland (waterdiepte 7 m). De visserij werd uitgevoerd met een zuigkor waarbij
achteraf sporen werden waargenomen van 50 cm breed en 25 cm diep, met gaten tot 3,5 m
breed en 60 cm diep. Bemonstering direct na vissen en 40 dagen later van beviste en controle
stations laten zien dat er direct na vissen lagere aantallen bodemdieren aanwezig waren op de
beviste locaties maar dat er na 40 dagen geen visserij-effecten meer waarneembaar waren. Dit
wordt toegeschreven aan herstel van de bodem ten gevolge van stormachtig weer en migratie
van organismen.
Pranovi & Giovanardi (1994) beschrijven de effecten van Tapes visserij in de lagune van
Venetië. Het betreft een locatie met veel minder hydrodynamiek dan in de Nederlandse
intergetijdengebieden. Zowel golf- als getijdenwerking zijn vrijwel afwezig. Er treden alleen
geringe stroomsnelheden op. Een tweetal locaties werd 4 maal bemonsterd na bevissing over
een periode van 60 dagen, en vergeleken met een tweetal onbeviste locaties over dezelfde
periode. De vismethode bestond uit een hydraulische kor die na vissen aan boord wordt
geleegd. De kor is 2,7 m breed en de mesdiepte is 8-10 cm. De resultaten laten zien dat er
direct na het vissen significant lagere biomassa en aantallen bodemdieren voorkwamen in de
beviste plots; op een van de twee stations was dit na 2 maanden nog steeds het geval. De
conclusie is dat dit type visserij in dit gebied met z'n geringe fysische dynamiek duidelijk
effecten heeft op de bodemdiergemeenschap.
Conclusies:
Kokkelvisserij kan tijdelijk effecten hebben op bodemdiergemeenschappen.
Volgens de meeste referenties treedt herstel van de kokkelpopulatie op in een periode
van dagen tot maanden. Dit geldt ook voor de bijvangsten omdat een kokkelbank
doorgaans niet veel andere bodemdiersoorten bevat.

26

Effecten van kokkelvisserij op sediment en bodemleven

4.2 Oorzaak van fluctuaties in de kokkelstand
Uit figuur 2 voor de Waddenzee kan worden afgeleid dat de geringe voorraad kokkels in de
periode 1990 - 1997 is gevolgd door een flinke aanwas in 1998. Zo er een trend was ingezet
in beginjaren '90, lijkt deze in 1998 doorbroken. De sterke variatie van de kokkelvoorraad in
de tijd maakt het moeilijk hierover uitsluitsel te verkrijgen. Als oorzaak geldt de variatie in
broedval en overleving van broed, en dit wordt gekoppeld aan het optreden van strenge
winters. Na een strenge winter is er vaak een goede broedval, en wanneer er daarna niet
wederom een strenge winter optreedt is deze jaarklasse in staat uit te groeien met als gevolg
een grote voorraad. De vraag naar fluctuatie of trend in het kokkelbestand is dus eigenlijk de
vraag naar een trend in het optreden van strenge winters. Daarover is in het kader van deze
studie geen uitsluitsel te geven.
Wanneer we de ruimtelijke verspreiding van de kokkels beschouwen, dan leek er een
trendmatige verschuiving zichtbaar: in het verleden lagen dichte banken vooral in het centrale
deel, terwijl thans hogere dichtheden worden aangetroffen langs de vaste wal (Figuur 8). De
broedval van 1997 ligt echter overal.
Voor de Oosterschelde (Figuur 9) geldt dat de voorraad sinds 1987 op een lager niveau ligt;
fluctuaties zijn minder sterk dan in de Waddenzee. De laatste jaren is er een nog verdere
afname opgetreden. Herstel van de kokkelvoorraad in 1998 is achterwege is gebleven en het
lijkt er dus op dat hier een trendmatige afname van de voorraad is opgetreden. Er zijn ook
veranderingen in de ruimtelijke verspreiding opgetreden: op de Neeltje Jans plaat en de
Roggenplaat in het westelijk deel zijn de dichtheden lager dan vroeger. Relatief hoge
dichtheden worden nu aangetroffen in de Kom. De effecten zijn wellicht veroorzaakt door: de
verminderde zoetwatertoevoer, waardoor er meer krabben en garnalen zijn en meer predatie op kokkelbroed plaats vindt, of predatie op larven door Japanse oesters.
Conclusies:
Trendmatige veranderingen zowel in tijd als in ruimte in aantallen kokkels in het
Nederlandse deel van de Waddenzee lijken niet aanwezig te zijn.
In de Oosterschelde lijkt het kokkelbestand de laatste jaren op een lager niveau te liggen
dan voor de afsluiting. De oorzaak hiervan is nog niet duidelijk.
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Figuur 8. De verspreiding van kokkels in de Waddenzee in de periode 1990-1997 en in 1980
(naar De Vlas, 1982). De stippellijnen geven de begrenzingen aan van de in 1993 gesloten
gebieden. Bron Van Stralen & Kesteloo, 1998.
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Figuur 9. Kokkelbiomassa in de Oosterschelde in dichtheden boven en onder 50 kokkels/m2 en
behaalde vangsten in de periode 1971-1998. Tot 1990 is geen onderscheid gemaakt tussen
bestanden in het litoraal en sublitoraal. In 1998 (en 1997) is er niet gevist. Bron: Van Stralen
& Kesteloo-Hendrikse, 1998.
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4.3 Wat is het herstelvermogen van bodemdieren na bevissing van
kokkels?
Beukema & Cadée (1996) beschrijven de ontwikkelingen op Balgzand in 1990 en 1991. In
1990 was er een extreem lage dichtheid mosselen en kokkels als gevolg van drie
achtereenvolgende jaren met slechte broedval, en visserij, die op schaarse bestanden visten.
Ingegaan wordt op de reactie van het ecosysteem aan de hand van fytoplanktondynamiek,
schelpdiergroei, vogels- en schelpdierbestanden. Het fytoplankton vertoonde in vooijaar 1991
een grote opbloei; nonnen vertoonden een sterke toename in de conditie-index in dezelfde
periode, steltlopers fourageerden vooral op nonnen, strandgapers en wadpieren. Eidereenden
vertoonden een verhoogde sterfte. In de zomer van 1991 was er een sterk verhoogde broedval
van 7 van de 30 reguliere soorten en in augustus was de biomassa weer terug op het langjarig
gemiddelde niveau. Nadien bleek de kokkel zich in 1992 sterker uit te breiden dan voorheen
en zijn ook mosselbanken teruggekomen. De auteurs concluderen daarom " The system
showed a rapid recovery to its original state. As a whole it responded in an elastic way"
Piersma & Koolhaas (1997) beschrijven de ontwikkelingen van enkele bodemdiersoorten, en
het fourageergedrag van met name Kanoetstrandlopers nabij het eiland Griend over de periode
1988 - 1996. Ook zijn een aantal malen sedimentmonsters genomen. Aan het begin van de
onderzoeksperiode is nabij Griend op kokkels gevist door een zestal schepen voorzien van
hydraulische zuigkorren. De auteurs stellen dat de ontwikkelingen in dit gebied worden
gekenmerkt door sedimentveranderingen ten gevolg van de visserij - daarbij geholpen door
een zware storm - met als gevolg daarvan blijvende afnames in schelpdierbestanden waardoor
de fourageermogelijkheden van met name Kanoetstrandlopers zijn ingeperkt. De
bodemdiergegevens zijn verzameld in vijf deelgebieden rondom Griend via bemonstering van
transecten en later via een grid. Van de deelgebieden is in de sector Noord in 1988 op kokkels
gevist. In deelgebieden West en Zuid is in 1989/1991 op mosselen gevist. Over deelgebieden
Oost en een groot deel van Zuid worden geen visserij activiteiten gemeld. Overigens vallen de
sector grenzen niet precies samen met de visserij activiteiten, hetgeen een vergelijking
bevist/onbevist bemoeilijkt, aangezien de resultaten per deelgebied worden gepresenteerd. Uit
het rapport komt wat de schelpdieren betreft naar voren dat de totale biomassa aan kokkels in
west en noord na 1988 sterk is afgenomen, in vergelijking met oost en zuid, hoewel hier
sterke jaarlijkse fluctuaties zijn waargenomen. In het rapport wordt ook het voor
Kanoetstrandlopers geschikte deel van de kokkelbiomassa weergegeven. Dit vertoont geen
duidelijke relatie met de totale biomassa, en verschilt niet tussen de deelgebieden. De
biomassa nonnetjes vertoont in west en noord een geleidelijke afname in de jaren 1988 - 1992,
en dit geldt ook voor het deel dat geschikt is als voedsel. In oost en zuid is er vanaf 1992 een
lagere biomassa. Het patroon voor jonge strandgapers (tot 4 cm) vertoont een omgekeerd
verloop: lage biomassa in de periode 1988 - 1993 en hogere waarden van 1994 - 1996.
De auteurs beschouwen het biomassa verloop van genoemde schelpdiersoorten als een effect
van kokkel visserij, waarbij de veranderingen in sedimentsamenstelling als mechanisme wordt
genoemd. Er wordt echter geen aandacht besteed aan de ontwikkelingen in niet-beviste
deelgebieden zuid en oost, aan het opkomen van strandgapers in 1994 en aan andere factoren
die invloed hebben op schelpdierbestanden, zoals stormen in 1990 en strenge winters van
1994 en 1995.
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In de discussie stellen de auteurs dat hun studie als een bevissingsexperiment kan worden
beschouwd: visserij in noord en west en geen visserij in oost en zuid, corresponderend met
een overeenkomstige respons in bodemdierbiomassa. De feitelijke gegevens laten deze
interpretatie echter niet toe, zoals uit bovenbeschreven verloop van de biomassa op basis van
hun figuren 31,41 en 47 mag blijken. Ook de veronderstelde respons in
sedimentsamenstelling is minder eenduidig dan de auteurs stellen: zie voor een kritiek hierop
Duiker et al, 1998.
Van Stralen & Kesteloo (1998) rapporteren over de langjarige ontwikkelingen in het bestand
aan kokkels en nonnen in Waddenzee en Oosterschelde over de afgelopen periode. Dit rapport
is opgesteld in verband met de evaluatie van het schelpdierbeleid sinds 1993, en gaat dus
expliciet in op de effecten van kokkelvisserij op bestandsgrootte van kokkels en nonnen. Dit
gebeurt op grond van jaarlijkse bestandsopnamen en gegevens over de visserij-activiteiten.
Hieruit komt naar voren dat de jaarlijkse sterfte van kokkels in de periode 1-990-1997 in de
Waddenzee gemiddeld 73 % en in de Oosterschelde 65 % bedroeg. In jaren met strenge
winters en in kokkelarme jaren was de sterfte relatief hoog. De gemiddelde visserijsterfte na
1980 was in de Waddenzee 7 % per jaar en in de Oosterschelde 10 %. Het beviste oppervlak
ten opzichte van het oppervlak met voor visserij relevante dichtheden in opengestelde
gebieden bedroeg 14 % in de Waddenzee en 17 % in de Oosterschelde.
Het bestand aan nonnetjes varieerde in de Waddenzee tussen 33 en 88 miljoen kg vlees in de
periode 1990 - 1997; de fluctuaties zijn veel geringer dan voor de kokkels mede omdat deze
soort relatief ongevoelig is voor strenge winters. Het voorkomen verschilt niet tussen de voor
de visserij open en gesloten gebieden, met uitzondering van Balgzand.
Conclusies:
Hier gerefereerde veldwaarnemingen in gebieden waar kokkelvisserij heeft
plaatsgevonden-hebben alle betrekking op de Waddenzee. Op het Balgzand is er sprake
van herstel binnen 1 jaar na bevissing. Nabij Griend worden blijvende veranderingen
gemeld, hoewel de gegevens dat alleen laten zien voor nonnetjes. Op de schaal van de
Waddenzee als geheel wordt gesteld dat het bestand aan kokkels en nonnen een
natuurlijke fluctuatie vertoont die voor de kokkels veel sterker is dan voor nonnetjes. De
langjarige visserijsterfte van de kokkel bedraagt 7%. De effecten van kokkelvisserij op
nonnen kon niet eenduidig worden vastgesteld; er waren evenwel geen lange termijn
trends en geen verschillen tussen beviste en onbeviste gebieden.
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4.4 Welke effecten heeft het verwijderen van bodemdieren op het
sediment?
Zoals reeds in hoofdstuk 2.2 is geconstateerd, is de relatie tussen bodemleven en
sedimenteigenschappen niet eenduidig (Probert, 1984; Hall, 1994). Niet alleen schept het
sediment de leefcondities van het bodemleven (Pérès, 1982), het bodemleven kan ook
substantiële invloed uitoefen op het sediment (Rhoads, 1974; Webb et al., 1976, McCall &
Tevesz, 1982, Probert, 1984). Zo beschrijven Rhoads & Young (1970) hoe biogene bewerking
van slikkige sedimenten een ongeconsolideerd sedimentoppervlak met een hoog watergehalte
kan veroorzaken. Sommige polychaeten zorgen door afscheiding van faeces juist voor een
toenemende cohesie en consolidatie van het sediment (Hall, 1994). Rowe (1974) beschrijft dat
de erodibiliteit van sediment rijk aan zeeduizendpoten (.Nereis diversicolor) en slijkgarnalen
(Corophium volutator) veel hoger is dan de schuifweerstand van een bodem zonder benthos.
Rekolonisatiesnelheid van bodemdieren hangt waarschijnlijk af van een combinatie van
factoren, zoals sedimentstabiliteit (cohesie) en blootstelling aan golfactie en stroming (Kaiser
et al., 1998). Op de Nederlandse platen zijn de belangrijkste effecten van verwijdering van
bodemdieren op sedimenteigenschappen de volgende:
Diatomeeën
Diatomeeën kunnen effectief sediment binden en zo de resistentie tegen erosie doen toenemen
(Frostick & McCave, 1979; Vos, 1986). Het is daarom van groot belang te weten hoe lang het
duurt voordat diatomeeënmatten herstellen na bevissing. Davis & Lee (1983) hebben op een
zandige intergetijdenplaat in een estuarium de bodem ontdaan van alle fauna en gekeken
wanneer diatomeeën terugkeerden. Binnen enkele dagen bleek de diatomeeënmat volledig
hersteld te zijn. Ook uit onderzoek van Widdows et al. (1998) blijkt dat diatomeeën na een
verstoring binnen enkele dagen weer hun oude structuur hebben hersteld. Verder speelt
verhoogde sedimentstabiliteit onder invloed van diatomeeën met name in de lentemaanden.
Later in het jaar is de populatie over het algemeen sterk uitgedund, als gevolg van begrazing
door benthisch bodemleven. Grant & Daborn (1994) beschrijven echter hoe in de siltigzandige sedimenten van Starrs Point, Bay of Fundy, USA, begrazing van diatomeeën in de
zomer sterk gereduceerd wordt als gevolg van predatie op Corophium volutator door vogels.
Vanaf de nazomer komen de diatomeeën weer op, om aan het begin van de winter weer af te
nemen.
Zeegrasvelden en mosselbanken worden wegens een verbod vanaf 1993 niet meer bevist. Om
compleet te zijn, zal toch in het kort behandeld worden welke eefecten kunnen optreden bij
visserij op locaties met zeegrasvelden en mosselbanken.
Zeegrasvelden
Een groot aantal rapporten (Peterson et al., 1987; Perkins, 1988) geeft aan dat bevissing van
benthos op locaties met zeegras Zostera marina voor langdurige verstoringen kan leiden van
meerdere jaren. Peterson et al. (1987) beschrijven hoe "Clam kicking", de vangst van
Mercenaria mercenaria door opwerveling van sediment en bodemdieren met de schroef, op
een zandplaat in een estuarium in Back Sound, North Carolina (VS), geen aantoonbare
effecten heeft op andere bodemdieren, tenzij gevist wordt op locaties waar zeegras groeit.
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Bevissing op locaties met zeegras heeft zowel langdurige gevolgen voor het zeegras zelf als
voor het bodemleven en de sedimenthuishouding. Bij kleinschalige proefbevissing van een
zestal locaties in de Duitse Waddenzee bleek na een flinke reductie in het aantal planten direct
na bevissing, herstel van de populatie echter snel op te treden en binnen 11 maanden waren de
aantallen planten in het spoor weer gelijk met de aantallen naast het spoor (Lillelund & Holst,
1989). Waarschijnlijk trad herstel bij de bevissingen van Lillelund & Holst (1989) sneller op
dan bij de meeste proefbevissingen vanwege de relatieve kleinschaligheid van de
proefbevissingen.
In Nederland wordt sinds 1993 evenwel niet gevist op locaties waar zeegras groeit
omdat dit verboden is gesteld. Zeegras houdt sediment zeer effectief vast (Rees, 1996), dus
zonder zeegras kan tijdelijk verhoogde erosie optreden. Zeegras blijkt zich moeilijk te kunnen
vestigen. Het duurt dan ook meestal meerdere jaren voordat zeegras zich weer vestigt
(Peterson et al., 1987; Rees, 1996).
Mosselbanken
Bij bevissing van mosselbanken kan de sedimentstabiliteit belangrijk dalen als gevolg van het
verdwijnen van het luwte-effect van de mosselbanken (Dankers et al., 1989). Aangezien
mosselen op het sediment liggen, levert het onregelmatige oppervlak van de uitstekende
mosselen een effectieve weerstand tegen stroming en golfwerking (Nehls & Thiel, 1993),
waardoor fijn sediment de kans krijgt te bezinken. Uit laboratoriumproeven van Widdows et
al. (1998) blijkt dat, afhankelijk van de stroomsnelheid, een sedimentpakket met 100 %
mosselbedekking tot tien maal zo weinig erosie ondervindt als een sedimentpakket zonder
bodemfauna. Bovendien valt na verwijdering van mosselbanken de productie van faecal
pellets (Oost, 1995) weg waardoor grote hoeveelheden slib niet meer tot afzetting kunnen
komen. Uit de proeven van Widdows et al. (1998) blijkt ook dat biodepostiesnelheden in
sediment met 1400 mosselen/m2 (bedekkingsgraad tussen 50 en 100 %) een factor 40 hoger
kunnen zijn dan natuurlijke sedimentatiesnelheden in sediment zonder bodemfauna.
Sinds 1993 mag niet meer op stabiele mosselbanken gevist worden. Een direct effect
van verminderde slibafzetting als gevolg van verwijdering van mosselbanken zal dus niet
optreden.
Conclusies:
Het verwijderen van bodemdieren kan van invloed zijn op de sedimentstabiliteit. Dit
geldt met name voor verwijdering van zeegrasvelden, mosselbanken en op korte termijn
voor diatomeeënmatten. Op plaatsen waar zeegrasvelden en mosselbanken leven, wordt
sinds 1993 niet meer gevist.
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5

Wat is het herstelvermogen van sediment en bodemdieren na
kokkelvisserij?

Piersma & Koolhaas (1997) spreken in verband met effecten van kokkelvisserij op sediment
en bodemdieren van een 'negatieve biodepositiespiraal'. Hierbij zorgt visserij voor
verwijdering van kokkels en andere bodemdieren, de afwezigheid van deze populaties zorgt er
voor dat geen slibrijk materiaal in de vorm van (pseudo)faeces wordt afgezet en het lage
slibgehalte van het sediment zorgt er voor dat erosie vrij spel heeft. In deze onstabiele
sedimenten zouden kokkels, mosselen en nonnetjes, zowel als hun broed, zich niet goed
kunnen vestigen, waardoor er sprake is van een negatieve spiraal. Deze hypothese is echter
nergens getoetst. Er is ook door andere auteurs gesteld dat het herstelvermogen van sediment
en bodemdieren niet toereikend is om op korte termijn te compenseren voor effecten van
diverse vormen van visserij (Eleftheriou & Robertson, 1992; Beukema, 1995; Thrush et al.,
1995; 1996). Er zijn echter ook artikelen verschenen (Hall et al., 1990; Hall & Harding,
1997), waarin beschreven wordt dat het systeem wel in een relatief korte tijd hersteld was van
visserij-effecten.

5.1 Wat gebeurt er met het sediment?
Tijdens bevissing wordt sediment opgewerveld. De hoeveelheid door visserij opgewerveld
sediment op een beviste locatie is in de orde van grootte van de hoeveelheid opgewerveld
sediment door een storm. In de meeste gevallen is de stroomsnelheid dermate groot dat het
overgrote deel van heit opgewervelde sediment zal worden meegevoerd met de stroming en
elders worden afgezet (Duiker et al., 1998). Een deel van het sediment zal buiten het
estuarium bezinken. Met name de fijnste fracties zullen weggevoerd worden door de stroming.
Aangezien als gevolg van (pseudo)faecesafscheiding slib aan het sedimentoppervlak is aan te
treffen, kan lokaal een gedeelte van het slib verdwijnen uit de sedimentkolom. De
sedimentontwikkeling na de bevissing zal van vele factoren afhangen, zoals lokale erosie en
sedimentatie en de ontwikkeling van het bodemleven. Terugkoppelingsmechanismen van de
ontwikkeling van het bodemleven op het sediment zullen in paragraaf 5.2 worden toegelicht.
Een duidelijk zichtbaar effect is het ontstaan van visserijsporen in het sediment. Deze
sporen blijven soms een jaar of langer zichtbaar (Runte, 1991). Meestal zijn de sporen sneller
opgevuld of weggewassen. Veel zal hierbij afhangen van lokale hydrodynamische factoren.
Zo lang de sporen niet zijn opgevuld, gelden alleen al vanwege de gewijzigde hoogteligging
ten opzichte van het omringende wad plaatselijk andere leefomstandigheden voor de
bodemdieren. In hoeverre dit hoogteligging-effect ook daadwerkelijk invloed heeft op
vestiging en overleving van bodemdieren is onzeker omdat tijdens bevissing niet alleen de
relatieve hoogteligging verandert, maar ook de korrelgrootte, consolidatie, cohesie, organisch
stofgehalte, poriënvolume en kritische schuifspanning kunnen veranderen.
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Een ander zichtbaar effect zijn de schelpenresten aan het oppervlak. In ongestoorde
milieus worden schelpenresten naar diepere delen van het sediment getransporteerd door
bijvoorbeeld de wadpier Arenicola marina (Cadée, 1976; Flach, 1992b). Soms kunnen deze
schelpenresten een jaar na bevissing nog aan het oppervlak liggen (Piersma & Koolhaas,
1997). Het is mogelijk dat de vestigingskansen van een aantal bodemdieren hierdoor positief
of negatief worden beïnvloed. Hiernaar is momenteel echter nog geen onderzoek verricht.
Na bevissing zal de consolidatiegraad van het sediment over het algemeen afnemen als
gevolg van het op wervelen door de spuitstraal. Op basis van de metingen van Runte (1991)
kan geconcludeerd worden dat de consolidatiegraad meestal niet langdurig wordt beïnvloed.
De consolidatiegraad kan echter meer dan een jaar significant lager zijn dan de omgeving
(Runte, 1991). Metingen naar de consolidatiegraad van visserijsporen ten opzichte van
aangrenzend gebied zijn in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee of in het Deltagebied
echter nog niet uitgevoerd.
Of kokkelvisserij effecten heeft op de cohesie van het sediment is niet eenvoudig te
beantwoorden omdat cohesie geen meetbare eigenschap is. Cohesie ontstaat als gevolg van
chemische aantrekking tussen sedimentdeeltjes en/of organische binding. De chemische
aantrekking tussen de deeltjes treedt over het algemeen veel sterker op bij slib dan bij grovere
fracties. Organische binding ontstaat als gevolg van afzetting van organisch stof maar bovenal
als gevolg van biotische werking. De belangrijkste biotische invloeden op cohesie van het
sediment zijn:
de produktie van (pseudo)faeces door met name mosselen maar ook door andere
bodemdieren zoals de kokkel, de wadpier en het nonnetje, waardoor grote hoeveelheden
cohesief organisch en fijnkorrelig materiaal aan het sedimentoppervlak afgezet worden
(Oost, 1995).
organische binding van het sedimentoppervlak door diatomeeën (Vos, 1986).
bioturbatie door gravende bodemdieren, waardoor de cohesie van het materiaal zal
afnemen (Probert, 1984).
Verondersteld kan worden dat de cohesie van het sediment direct na bevissing lager is
dan voor bevissing, aangezien het achtergebleven materiaal over het algemeen slibarmer zal
zijn en omdat organische verbindingen van (pseudo)faeces en diatomeeënslijm voor een groot
deel met de stroming meegevoerd zullen worden. Er zijn echter geen gegevens op grond
waarvan de effecten van cohesie op de stabiliteit van het sediment kan worden vastgesteld.
Hoe op langere termijn de cohesie van het sediment verandert, zal bepaald worden door de
ontwikkeling van het bodemleven. Het is hierbij de vraag of het bodemleven zich weer
ontwikkelt en welke bodemdieren het sediment zullen bevolken. Zullen met name
(pseudo)faeces afscheidende bodemdieren het sediment bevolken? In dat geval zullen
opnieuw organisch materiaal en slib worden afgezet in het sediment en zal de cohesie weer
snel toenemen. Als met name gravende deposit feeders het sediment bevolken, zal biotische
afzetting van slib daarentegen veel lager zijn. Organische verbindingen zullen als gevolg van
het graafwerk verbroken worden. De cohesie zal in dat geval dan ook relatief laag zijn.
Op basis van bovengenoemde afname van cohesie, kan geconcludeerd worden dat de
erodibiliteit van het sediment over het algemeen zal toenemen. Erodibiliteit hangt echter ook
af van een groot aantal andere factoren, zoals korrelgrootteverdeling, consolidatiegraad,
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cohesie, micromorfologie e.d. Gericht onderzoek zal duidelijk moeten maken in hoeverre de
erodibiliteit van het sediment nu werkelijk beïnvloed wordt door kokkel visserij.
Conclusies:
Tijdens bevissing wordt een hoeveelheid sediment opgewerveld. De hoeveelheid door
visserij opgewerveld sediment op een beviste locatie is in de orde van grootte van de
hoeveelheid opgewerveld sediment door een storm.
De visserijsporen kunnen een jaar of langer zichtbaar blijven; meestal blijven de sporen
echter korter aanwezig (in de orde van weken tot enkele maanden).
De consolidatiegraad kan meer dan een jaar verlaagd zijn als gevolg van bevissing.
Meestal is de consolidatiegraad binnen enkele maanden weer hersteld.
De cohesie van het sediment zal in de meeste gevallen afnemen en als gevolg daarvan
zal ook de erodibiliteit van het sediment toenemen. Hoe lang deze situatie blijft bestaan
hangt met name af van wanneer en welke bodemdieren als gevolg van natuurlijke
broedval en migratie het sediment zullen bevolken en verder van de natuurlijke erosieen sedimentatieprocessen.
Eigenschappen van het sediment blijken niet onomkeerbaar te worden beïnvloed door
bevissing van kokkels. De hersteltijd hangt in belangrijke mate af van biotische factoren
en van fysische erosie- en sedimentatieprocessen, welke niet door visserij beïnvloed
worden.

5.2 Wat gebeurt er met de bodemdieren?
Het herstelvermogen van bodemdieren in dynamische ecosystemen zoals de Waddenzee en de
Oosterschelde wordt over het algemeen relatief groot geacht, In een recente nota over
veerkacht van kustecosystemen wordt specifiek ingegaan op het Wadden-ecosysteem
(Marchand & Baan, 1999). Gesteld wordt dat bodemdieren een sterke dynamiek vertonen. Het
bestand kan sterk achteruit gaan door een strenge winter, bevissing of zuurstofgebrek. In
vrijwel alle gevallen bleken de bodemdieren veerkrachtig te reageren: hun aantallen herstelden
zich binnen een korte periode, doorgaans binnen een jaar. Dit snelle herstel was ten dele te
danken aan enkele negatieve feedbacks, met name
boven-gemiddelde succesvolle voortplanting in jaren met een lage stand van dominante
soorten (Beukema & Cadée, 1996)
vestiging van jonge dieren op plaatsen waar oude dieren schaars zijn (Flach, 1992, 1993)
hogere groeisnelheden in gebieden waar het bestand laag is, en in jaren met een laag
bestand (Beukema & Cadée, 1996)
Gesteld wordt voorts dat het herstel van een plaatselijk gereduceerde bodemdierbestand in het
algemeen snel verloopt. Proeven met grote levenloos gemaakte stukken wadbodem op rustige
getijplaten leerden dat de aantallen soorten en individuen bodemdieren al na een
zomerseizoen weer even groot waren als in het omliggende gebied. Alleen voor het herstel
van de totale biomassa waren verscheidene jaren nodig en de leeftijdsopbouw van langlevende
soorten was pas na vele jaren weer normaal. Er worden in het rapport ook voorbeelden
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genoemd van een gebrek aan veerkracht bij bodemdieren in de Waddenzee, zoals de Wulk en
de Platte Oester. (Marchand & Baan, 1999).
De mate waarin op lange termijn de populatie in het visserij spoor zal afwijken van de
populatie buiten het visserijspoor kan afhangen van:
de mate waarin sedimenteigenschappen veranderd zijn ten opzichte van de situatie
voor bevissing; hierdoor kunnen de overlevingskansen van de verschillende
organismen veranderd zijn.
de bodemdieren die over zijn gebleven in het visserijspoor na bevissing.
de aantallen en soorten bodemdieren die zich vestigen in het visserijspoor.
sedimentaire en biotische ontwikkelingen onafhankelijk van visserij-effecten.
Conclusies:
Over het algemeen is het herstelvermogen van bodemdieren groot. Dit is te danken aan
een boven-gemiddelde succesvolle voortplanting in jaren met een lage stand van
dominante soorten, vestiging van jonge dieren op plaatsen waar oude dieren schaars
zijn en hogere groeisnelheden in gebieden waar het bestand laag is, en in jaren met een
laag bestand.

5.3

Treden er negatieve spiraalwerkingen op in sediment en bodemleven
als gevolg van kokkel visserij?

Uit paragraaf 5.1 blijkt dat, afhankelijk van welke bodemdieren het beviste areaal bevolken,
sedimenteigenschappen niet irreversibel veranderen als gevolg van kokkelvisserij.
Bodemdieren kunnen sedimenteigenschappen op verschillende manieren beïnvloeden,
bijvoorbeeld watergehalte, ruwheid van het oppervlak, het slibgehalte door afscheiding van
faecal pellets en beïnvloeding van de adhesie tussen partikels (Probert, 1984). Biologische
activiteit van bodemdieren kan een bindende (bijvoorbeeld door afscheiding van faeces) dan
wel een destabiliserende (destructie van sedimentcohesie door bioturbatie) uitwerking op het
sediment hebben (Yingst & Rhoads, 1978). Uit paragraaf 5.2 blijkt dat de
sedimenteigenschappen op hun beurt weer de vestigings- en overlevingskansen van de
bodemdieren beïnvloeden. De vraag is of er sprake is van een negatieve spiraal zoals
verondersteld is door Piersma & Koolhaas (1997). In het kort zal worden nagegaan in
hoeverre lokale verwijdering van bodemdieren een negatieve spiraal van destabiliserend
sediment en verlaagde vestigings- en overlevingskansen veroorzaken.
Sediment
Intergetijden platen in de Waddenzee en in de Delta zijn te beschouwen als zelfregulerende
dynamische systemen. Golfwerking, getijden en wind zowel als biotische factoren zorgen er
voor dat intergetijden platen een continu proces van erosie en sedimentatie doorlopen.
Dergelijke systemen worden gekenmerkt door een groot herstelvermogen bij verstoringen van
het evenwicht. Zo worden processen als zeespiegelstijging (Oost & Dijkema, 1993) en
bodemdaling (Louters & Gerritsen, 1994) door een verhoogde zandimport gecompenseerd.
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Ook de vorm van getijdebekkens zal op den duur ingesteld zijn op de afsluiting van de
Zuiderzee en de landaanwinningswerken (Oost, 1995). Wat betreft eventueel slibverlies als
gevolg van kokkelvisserij treden eveneens compenserende processen op.
Verlies van slib als gevolg van kokkelvisserij ligt in de orde van grootte van verlies
van slib door een storm. Eventueel verlies van slib als gevolg van kokkelvisserij kan zowel
biotisch als abiotisch gecompenseerd worden. Biotische afzetting van slib vindt plaats in de
vorm van (pseudo)faeces door filter feeders (Oost, 1995). Abiotische afzetting van slib vindt
met name plaats in de dynamisch rustige zomermaanden (Runte, 1991). Als gevolg van deze
compensatiemechanismen zal eventueel slibverlies, afhankelijk van vestiging van specifieke
bodemdiersoorten en lokale morfologische omstandigheden, op een tijdschaal van meerdere
maanden tot enkele jaren hersteld worden. Op basis van de huidige datasets kan niet ingeschat
worden hoeveel tijd exact nodig is om eventueel slibverlies te compenseren. Van een
negatieve biodepositiespiraal lijkt echter geen sprake te zijn.
Bodemdieren
Kokkels kunnen zich vestigen in slib tot grof zand. In de praktijk blijkt dat er locaties zijn,
waar altijd veel kokkels zijn, ongeacht of er in het voorgaande jaar gevist is. Omdat kokkels
als gevolg van (pseudo)faeces afscheiding slib in de bodem afzetten, is het onwaarschijnlijk
dat beviste locaties langzaam maar zeker van slib ontdaan worden en dat op lange termijn toch
onomkeerbare effecten optreden voor specifieke soorten bodemdieren.
Het bevissen van locaties met diatomeeënmatten draagt tijdelijk bij aan destabilisering
van het sediment, waardoor wellicht ook het bodemdierenbestand ter plekke beïnvloed zal
worden. Diatomeeën kunnen zich echter vrij gemakkelijk hervestigen. Van een onomkeerbare
situatie is dan ook geen sprake.
Conclusies:
Effecten van kokkelvisserij kunnen zowel wat betreft sediment als benthos optreden;
natuurlijke mechanismen zorgen uiteindelijk echter voor compensatie. De vraag, op
welke termijn de overblijvende bodemdieren genoeg slib kunnen afzetten in de vorm
van (pseudo)faeces om het opgewervelde slib tijdens de visactie te compenseren, is
echter nog onzeker. Het is onwaarschijnlijk dat beviste locaties langzaam maar zeker
van slib ontdaan worden en dat op lange termijn toch onomkeerbare effecten optreden
voor specifieke soorten bodemdieren.
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6

Conclusies

Op basis van geraadpleegde literatuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken
omtrent de effecten van kokkelvisserij op een wijze zoals die ook in Nederland wordt
bedreven.
•

Wat is de invloed van kokkelvisserij op de granulaire samenstelling van het sediment?
Er zijn geen trends in korrelgrootteverdeling of slibgehalte aangetoond op beviste
gebieden. Dit kan voor een deel veroorzaakt worden door de beperkte data.

•

Wat is de invloed van kokkelvisserij op de micromorfologie van de bodem?
Als gevolg van kokkelvisserij komt sediment in de waterkolom. Een deel van het
sediment zal niet ter plaatse terugkomen maar door de stroming worden meegenomen.
Dit zal met name gelden voor de slibfractie, welke bij geringe stroomsnelheden reeds
getransporteerd kan worden. Er zal een spoor van ongeveer 3 tot 5 cm diep ontstaan
dat, afhankelijk van de locale omstandigheden, na enige tijd niet meer zichtbaar is.

•

Wat is het herstelvermogen van de bodem (hoe lang zijn de bij A en B genoemde
effecten meet- of zichtbaar)?
Eigenschappen van het sediment blijken niet blijvend te worden beïnvloed door
kokkel visserij. Het herstel hangt in belangrijke mate af van biotische factoren en van
fysische erosie- en sedimentatieprocessen, welke niet door visserij beïnvloed worden.
Uit de literatuur kan niet worden opgemaakt op welke termijn het slib dat tijdens
bevissing wordt opgewerveld, kan worden gecompenseerd door bezinking van slib en
(pseudo)faecesafscheiding van de bodemdieren.

•

Wat zijn de effecten van kokkelvisserij op de bodemdieren?
Kokkelvisserij kan tijdelijk effecten hebben op de samenstelling van
bodemdiergemeenschappen inclusief kokkels en nonnen. Er zijn geen blijvende
effecten op bodemdiergemeenschappen aangetoond. In een aantal gevallen wordt
gerapporteerd dat zich een andere populatie ontwikkelt in het beviste areaal, maar
andere literatuur spreekt over een snel en volledig herstel. Het fysische milieu lijkt een
doorslaggevende invloed te hebben. Ook de langjarige effecten op de kokkels zelf zijn
beperkt: de visserijsterfte van de kokkel bedraagt 1% per jaar tegen 73 % totale
jaarlijkse sterfte.

•

In hoeverre is er sprake van elkaar versterkende negatieve effecten of van herstel na
bevissing?
Na bevissing zullen de bodemdierpopulaties in het beviste areaal zich opnieuw
ontwikkelen. Deze ontwikkeling is afhankelijk van de gewijzigde
sedimenteigenschappen en de overlevende en zich vestigende bodemdieren. Volgens
het merendeel van de geraadpleegde bronnen worden dynamische getijsystemen
gekenmerkt door veerkracht en herstelvermogen, zowel wat betreft
sedimenteigenschappen als bodemleven. Onomkeerbare effecten van kokkelvisserij
zijn niet aangetoond.
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