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YERSEKE - In het Regiocentrum Yerseke van Wageningen Marine Research werken onderzoekers en de
schelpdier- en visserijsector actief samen aan kennis en innovaties voor duurzaam gebruik van de Delta,
kustwateren en de zee: kennis van en voor de regio Zeeland. In het voorjaar van 2016 werd daarover
een convenant gesloten tussen wetenschap, bedrijfsleven en regionale overheden. Het werk beslaat een
scala aan onderwerpen, zoals het verbeteren van het kweekrendement van mosselen, overlevingsonderzoek van platvis, off-bottom kweek van oesters, schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines, en
effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en (schelpdier)visserij. Deze column zet iedere maand een
activiteit van het Regiocentrum in de schijnwerpers. Deze keer de klantendag.

WMR Regiocentrum Yerseke

Klantendag: Vragen rond
draagkracht Oosterschelde
Op 31 maart bestond het Regiocentrum
van Wageningen Marine Research in Yerseke één jaar. Dit was een mooie gelegenheid om met opdrachtgevers en overige
relaties in gesprek te gaan over het onderzoek. Waar liggen de kansen en wat wil
men aan de medewerkers van het Regiocentrum meegeven? Een breed gezelschap
boog zich tijdens een interactieve sessie
over deze vragen: vertegenwoordigers
vanuit de besturen en de praktijk van de
schelpdier- en visserijsector, regionale en
nationale overheden, natuur- en milieuorganisaties, consultants, onderzoekers
van andere instituten en onderwijsinstellingen. Het model van onderzoekssamenwerking zoals we dat in het Regiocentrum
toepassen, wordt ook binnen Wageningen
Universiteit & Research (WUR) met grote
belangstelling gevolgd. Daarom was ook
de Raad van Bestuur van WUR goed vertegenwoordigd.
De middag begon met een quiz. Via
hun smartphone kregen de deelnemers
een aantal vragen over het Regiocentrum
voorgeschoteld. Hieruit werd onder andere duidelijk dat 65% van het werk dat
wordt gedaan met schelpdieren te maken
heeft en dat het ministerie van Economische Zaken de grootste opdrachtgever
is (op de voet gevolgd door Rijkswaterstaat). Deelnemers kwamen ook te weten
dat binnen het Regiocentrum wél onderzoek wordt gedaan naar het aanleggen
van fietspaden (buitendijks, in relatie tot
inpassing bij hoogwatervluchtplaatsen
voor vogels), maar niet naar visteelt. De
onderzoeksactiviteiten rond het kweken
van vis in recirculatiesystemen zijn begin
2016 overgebracht naar de WUR in Wageningen. Uit de stellingen en discussie
kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers een duidelijke toegevoegde waarde
zien van een onderzoekscentrum voor
en door de regio in plaats van het regioonderzoek vanuit de andere WMR vestigingen te doen.
Het onderzoek binnen het Regiocentrum is ingedeeld in drie onderzoekslijnen:
(1) de wettelijke onderzoekstaken
(WOT), die worden gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken en
vooral gaan over het inventariseren van
de schelpdierbestanden,
(2) de onderzoekssamenwerking met
de sector en overheid via het regioconvenant, en
(3) alle overige regionale onderzoek,
waarin Rijkswaterstaat een belangrijke rol
speelt.
Uit iedere onderzoekslijn werd een
korte presentatie gegeven. In onze komende maandelijkse columns zullen we
deze onderwerpen verder onder de loep
nemen.
Karin Troost nam de deelnemers mee
in het WOT-onderzoek naar nieuwe technieken om de schelpdierbanken te inventariseren: het gebruik van drones en satellietbeelden; vooral de satellietbeelden
blijken heel goed toepasbaar in dit werk.
Marnix Poelman hield vanuit de ervaringen rond het probleem met het biotoxine TTX in de Oosterschelde in 2016 een
betoog voor het bundelen van nationale
en internationale expertise rond biotoxi-

ONDER de loep

nes en een ketenbenadering om in de toekomst beter voorbereid te zijn op nieuwe
incidenten.
Tom Ysebaert gaf een overzicht van
de Deltavraagstukken waar het Regiocentrum ecologische expertise biedt. Voorbeelden zijn onderzoek naar de effecten
van het instellen van een gedempt tij om
de waterkwaliteit in de Grevelingen te
verbeteren en de effecten van zandsuppleties op natuur- en gebruikswaarden in
de Oosterschelde.
Na de presentatie volgde een gesprek
met de zaal. De bezoekers moesten eerst
voor zichzelf op een kaartje hun antwoord schrijven op de vragen: ‘Wat vind
ik belangrijk wat het Regiocentrum doet?
Wat wil ik het Regiocentrum meegeven?’.
Vervolgens discussieerde men in drietallen over de individuele aanbevelingen
en moest uiteindelijk een aanbeveling
gekozen worden voor het een gezamenlijk kaartje. Uit de verzameling werd een
aantal kaartjes blind getrokken en hierover werd vervolgens met de hele groep
gesproken. Uit het gesprek kwamen twee
belangrijke punten voor het Regiocen-

trum naar voren.
De eerste aanbeveling is om samen
met de andere onderzoeksinstellingen en
de overheid te werken aan het versterken
van de kennis die nodig is om vragen rond
de draagkracht van de Oosterschelde te
beantwoorden. Vooral het wegvallen van
de metingen van de primaire productie
in de Oosterschelde heeft geleid tot een
groot hiaat dat gevoeld wordt door alle
gebruikers.
Het tweede advies is om de kennis en
expertise die beschikbaar is op een toegankelijke manier te ontsluiten voor een
breder publiek. Ook hier is de aanbeveling
om dit vooral samen met onderzoeks- en
onderwijsinstellingen in de provincie te
doen. Deze aanbevelingen zijn meteen
vertaald naar een aantal concrete afspraken.
Het Regiocentrum gaat nu aan de slag
met alle input. Tijdens de klantendag in
2018 kijken we terug wat er met alle inbreng is gebeurd.
Nathalie Steins (06-19263336)
Email: nathalie.steins@wur.nl

OPINIE
Gaat Brexit werkelijk
door, of toch maar niet?
SANTPOORT – Of Brexit wel of uiteindelijk misschien niet doorgaat,
in alle gevallen kunnen de consequenties voor de Nederlandse kottervloot ernstig zijn. Daarom is het de hoogste tijd om herstelmaatregelen te treffen voor de voorheen zo rijke schol(sub)populaties
van de Duitse Bocht/Scholbox. Aldus bioloog dr. Dolf Boddeke vorig najaar in een opiniebijdrage. Boddeke volgt Brexit op de voet,
en geeft zijn persoonlijke commentaar op het verrassend uitschrijven van nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Brexit houdt in de Nederlandse visserij de gemoederen zeer bezig. Visserijnieuws en de nieuwsbrief van VisNed
besteden veel aandacht aan Brexit en
de mogelijke gevolgen daarvan voor de
Nederlandse visserij door het verlies van
visgronden. Ook de mening van Britse
vissers over deze kwestie is geregeld aan
de orde.
Een onverwachte ontwikkeling in
deze kwestie was de aankondiging van
de Britse premier Theresa May over vervroegde parlementsverkiezingen op 8
juni a.s. Om, zoals ze zei, het mandaat
voor een harde Brexit te vergroten door
een fikse overwinning van de Conservatieven. De Nederlandse commentaren
in kranten en op internet gaven op deze
mededeling een beeld van verbazing en
verwarring.
Want de conservatieven hebben al
een meerderheid in het Lagerhuis en zo
florissant zijn de ontwikkelingen wat
betreft Brexit bepaald niet geweest in
de afgelopen maanden. Op de brief van
May aan de EU waarin Brexit werd aangekondigd, stond in het ‘vriendelijke’
antwoord van Donald Tusk (de Poolse
voorzitter van de EU) dat bij Brexit eerst
de status van Gibraltar tussen Engeland
en Spanje moest worden geregeld alvorens er gepraat kan worden over handelsverdragen en dergelijke.
Gibraltar, bevolkt door zeer Britse
Britten, heeft door het lidmaatschap
van Groot-Brittanië van de Europese
Gemeenschap het beste van twee werelden gekregen. En in Noord-Ierland
is het vooruitzicht van weer een echte
grens met de Ierse Republiek een ware
nachtmerrie, gelet op de ellende uit het
verleden.
Er is nog een derde grens die zeer
belangrijk is. Die loopt over de ontbijttafel in huize May. De echtgenoot van
Theresa May heeft een hoge functie in
de Londense City en is (dus vanzelfsprekend) een uitgesproken ‘remainer’. En
mijnheer May heeft in zijn eigen huis
een belangrijke stem in het kapittel, zoals de Daily Mail vermeldde.
Brexit is gebaseerd op het Engelse
heimwee naar ‘de goede oude tijd’, toen
Groot-Britannië een wereldmacht was.
Maar zoals wijlen commentator Meijer
Sluyser al schreef: Gisteren komt nooit
weerom. Daarnaast berust Brexit op
pure verzinsels. Zoals ‘Ted Heath gave
our fish away’, waar de Britse visserij
algemeen in gelooft.
De Britse visserij heeft een enorme
klap gekregen in 1975, door het afkondigen van de 200 mijlszone door IJsland. De Britse visserij verloor daardoor
definitief zijn historische visgronden
rond IJsland. De Europese Gemeenschap heeft nog gepoogd deze bittere
pil te vergulden, door een extra quotum

schol van 50.000 ton voor de Britten te
reserveren. Helaas, met ‘distant water
trawlers’ voor de verre visserij kun je
niet in de Noordzee op platvis vissen. En
Grimsby-trawlermen zijn andere mensen dan Nederlandse kottervissers. Deze
goedbedoelde maatregel van de EG had
bovendien een akelig gevolg.
De ruime TAC voor schol in die
tijd werd dankbaar volgevist door Nederlandse kotters die veel meer schol
aanvoerden dan het beperkte Nederlandse nationale quotum. Doordat de
Britten het totaal lieten afweten, bleef
de scholaanvoer, ondanks de grijze en
zwarte aanvoer in Nederland, toch keurig binnen de TAC voor schol, iets dat
ze in Brussel niet goed doorhadden!
Dit leidde in 1987 in Nederland tot de
zogenaamde visfraude-affaire die uiteindelijk (in 1990) helaas resulteerde in
het het aftreden van onze bekwame en
aardige minister Braks.
Een ander sprookje van de Brexiteers
is de broodroof die ‘bloody foreigners
uit de EU’ zouden plegen op ‘Noble British Workers’. Vooral Polen zijn de gebeten hond. Tien jaar geleden, tijdens
een vogelreis door Polen, probeerde
ik daar de krant te lezen. Door gebrek
aan kennis van de Poolse taal ontaardde dat in bladeren. Tot ik in die krant
een katern van 6 pagina’s tegenkwam,
waarin Britse firma’s in het Engels banen aanboden. Honderden banen in alle
geledingen van de samenleving! Van
verpleegsters tot machinebankwerkers!
Come to Britain! Hartelijk welkom! Ik
weet niet welke krant Donald Tusk in
die tijd las, maar hij moet dit ook hebben geweten. En nu het zijne denken
over de Brexiteers.
Mevrouw May en haar echtgenoot
zullen wel bedacht hebben hoe ze Brexit
het beste kunnen behandelen. En tot de
conclusie zijn gekomen dat vervroegde
verkiezingen het uitgelezen middel zijn
om de Engelsen via een nieuw parlement een kans te bieden hun mening
te herzien, voordat de schade onherstelbaar is. Als de Conservatieven die
verkiezingen verliezen, heeft Theresa
haar best gedaan de ‘volkswil’ (52%) uit
te voeren. Dit referendum was bepaald
niet haar idee. Wie kan haar daarom iets
verwijten? Niet alleen behoedt ze dan
Engeland voor een ramp, ze houdt ook
vrede in eigen huis!
Als de vrede in huize May bewaard
kan blijven, zal dit ook tot opluchting
zijn van onze vishandelaren en de opvarenden en eigenaren van vlagkotters.
Heffingen zijn dan immers van de baan.
Maar laten wij vooral niet te vroeg juichen. De tijd zal het leren.
Dolf Boddeke

