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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, offbottom kweek van oesters,
schelpdiersurveys, onderzoek naar biotoxines, en
effecten van zandsuppleties op natuurwaarden en
(schelpdier)visserij. Deze
column zet periodiek een
activiteit van het Regiocentrum in de schijnwerpers.
Deze keer onderzoek naar
slibdynamiek tijdens de
mosselzaadvisserij en de
oogst van de percelen.
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Slibdynamiek in relatie tot mosselkweek

ONDER de loep
De Waddenzee lijkt sinds de
jaren zeventig geleidelijk troebeler geworden. Naast natuurlijke
factoren kunnen ook menselijke
activiteiten invloed hebben op de
troebelheid, bijvoorbeeld wanneer bodemslib opgewoeld wordt.
Zo hebben activiteiten als baggerwerken, zout- en gaswinning,
maar ook bodemberoerende visserij (inclusief mosselkweek) allemaal in meer of mindere mate
effect op de slibdynamiek binnen
de Waddenzee.
Vertroebeling is in het onderzoeksproject Waddensleutels geduid als een belangrijke oorzaak
voor het achterwege blijven van
herstel van het Waddenzee-ecosysteem. Vertroebeling van het
water kan namelijk leiden tot
verminderd doorzicht, wat vervolgens een negatief effect kan
hebben op bijvoorbeeld primaire
productie (groei van micro-algen),
zeegrasvelden of visetende vissen
die hun prooien daardoor moeilijker kunnen vinden.
Binnen het wetenschappelijke

KOMPRO-onderzoeksprogramma
wordt gekeken naar de rol van
mosselkweek op slibdynamiek in
de Waddenzee. Deze rol is tweeledig: aan de ene kant filteren de
mosselen zwevend materiaal uit
de waterkolom en leggen dit vast
in mosselweefsel of als (pseudo)
feces in de bodem; aan de andere
kant wordt het slib dat zich op de
zaadbanken en percelen ophoopt
tijdens het vissen omgewoeld wat
leidt tot tijdelijke vertroebeling
van de waterkolom. De vraag is
echter of dit in een mate gebeurt
die (negatieve) gevolgen heeft
voor het functioneren van het
ecosysteem, en hoe dit in verhou-

H Troebelheidsmetingen in de
sedimentpluim op een perceel in
de Oosterschelde.

ding staat met verstoring door andere activiteiten en/of natuurlijke
variatie (bijvoorbeeld stormen).
Eerdere studies lieten zien dat
de invloed van mosselkweekactiviteiten, zoals zaadvisserij en
perceelbeheer, op slibverplaatsingen van de gehele Waddenzee
te verwaarlozen zijn. Dit neemt
niet weg dat er mogelijk wel lokale effecten op kunnen treden
door toegenomen vertroebeling
en sedimentatie. Daarom richt het
huidige onderzoek zich op het in
kaart brengen van de slibpluimen
die ontstaan tijdens mosselvisserij. Hierbij wordt gekeken naar:

1) hoeveel slib er opgewoeld
wordt,
2) hoe groot de slibpluim is
(met andere woorden: tot op
welke afstand van de visserij is er
verhoogde troebelheid te meten),
3) hoe lang deze pluim zichtbaar is.
Om de slibpluimen in kaart te
brengen zijn er in het voorjaar
tijdens de zaadvisserij metingen

North Sea fish and their remains

Uniek naslagwerk over vissen
De gids, uitgegeven door Pisces Conservation Ltd (UK) en het
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, voorziet wetenschappers, vissers en beleidsmakers van nieuwe informatie over
voedselbronnen in de Noordzee.
Ook is het boek gebruiksvriendelijk voor consumenten om lokale
vis te herkennen.

TEXEL - Wie denkt te weten
welke vis te vinden is in
de Noordzee, kan er flink
naast zitten. De nieuwe
visatlas North Sea fish and
their remains ontrafelt het
mysterie van de vissen die
zwemmen in onze ondoorzichtige Noordzee. De diversiteit zal voor velen een
verrassing zijn.

LEEUWARDEN - Het Waddenfonds start met een
nieuwe subsidieregeling
voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Ook voor
visserijprojecten in de regio is subsidie mogelijk.
Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden
kunnen een beroep doen op de
regeling. Er is in totaal bijna 9,5
miljoen euro beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden in-

Visresten bieden inzicht
De visatlas geeft wetenschappers houvast om vissoorten te
herkennen en vast te stellen. Aan
de hand van eenvoudige sleutels,
heldere schetsen en duidelijke
kleurenfoto’s kunnen zo’n 150
veelvoorkomende soorten vastgesteld worden zoals haaien, roggen,
ponen en platvissen.
Het meest bijzondere aan dit
boek is dat mariene ecologen
Kees Camphuysen (NIOZ, Texel)

en Peter Henderson (Pisces) uitgebreide informatie hebben toegevoegd over de herkenning van
vissoorten aan de hand van hun
overblijfselen (‘visresten’, zoals
gehoorsteentjes, wervels, kaken,
schubben en stekels).
Visresten worden gebruikt
door biologen om het dieet van
viseters te reconstrueren, door archeologen om de historische economische reconstructies te doen
aan de hand van opgravingen en
door geologen om afzettingen
van visresten te gebruiken voor
bijvoorbeeld klimaatreconstructies. Het is voor het eerst dat een
zo uitgebreid en gedetailleerd
overzicht van ‘visresten’, in kleur
geïllustreerd, in boekvorm wordt
uitgebracht.

40 jaar vangsten in beeld
Om de herkenning te ver-

eenvoudigen zijn de vissen voor
het merendeel buiten het water
gefotografeerd, precies zoals ze
door een visser gezien worden.
Daarnaast geeft de tekst uitleg
over hoe soorten herkend en
geïdentificeerd kunnen worden
met daarnaast informatie over
hun voorkomen, commerciële
betekenis, levenswijze en ecologie.
De informatie over de vissen
zelf en over hun identificatie is
hoofdzakelijk gebaseerd op de
enorme ervaring die is opgedaan
door het Britse Pisces team. Dit
deel van het boek is gebaseerd op
Peter Henderson’s eerdere boek,
uitgegeven in 2015, Identification Guide to the Inshore Fish
of the British Isles. Kees Camphuysen heeft de tekst herzien
en gereorganiseerd, vissoorten
geschrapt en toegevoegd, om

het boek zo van toepassing te
laten zijn op de Noordzee en
de internationale Waddenzee.
Bijzonder is ook de toevoeging
van de trends en seizoenpatronen in visvangsten in een vaste
fuikopstelling van het NIOZ in
het Marsdiep (Texel), waarmee
de visstanden en soorten al sinds
1960 gevolgd wordt.
De auteurs hebben gekozen
de algehele voedselketen van
de Noordzee in kaart te brengen. Het resultaat geeft een uniek
overzicht van de mogelijkheden
tot visidentificatie op basis van
hun overblijfselen. Dit deel is
gebaseerd op tientallen jaren onderzoek aan het voedsel van visetende zeevogels en zeezoogdieren op het Koninklijk Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) en bij Wageningen Marine
Research (WMR).

gedaan, waarbij een troebelheidsmeter naast het schip werd voortgetrokken. Vervolgens werden er
transecten gevaren rondom de
zaadbanken waarop gevist werd.
Hierbij werd zowel de troebelheid
bovenstrooms, benedenstrooms
en op de zaadbank in kaart gebracht.
Uit deze data blijkt dat de slibconcentratie in het water inderdaad behoorlijk toe kan nemen
in een gebied waar gevist wordt
met meerdere schepen. Echter,
benedenstrooms van de zaadbank
namen de concentraties ook weer
snel af, wat aangeeft dat de ruimtelijke verspreiding van de slibpluim beperkt lijkt.
Dit onderzoek wordt voortgezet in het najaar, waarbij de slibopwoeling tijdens de oogst op
percelen gemeten wordt.
Dr. Henrice Jansen,
tel. 0317-486168
Henrice.Jansen@wur.nl
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Website
Omdat het boek geen compleet
naslagwerk betreft, hebben de
onderzoekers een website van
de visatlas in het leven geroepen. Op www.northsea-fish.
com zullen updates te vinden
zijn wanneer nieuwe informatie
over visrestanten, soortverdeling en taxonomie beschikbaar
komt.

Hoe bestel ik de visatlas als
ik in Nederland woon?
Stuur een e-mail met naam &
adres naar: communication@
nioz.nl. Voor meer info: M.
Tjoeng, +31 (0)222-369369.

9,5 miljoen beschikbaar

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling
gediend van 18 december 2017 tot
25 januari 2018. Voor elk project
wordt door het Waddenfonds een
bijdrage van maximaal 500.000
euro verstrekt.
De projecten die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op
één van de acht thema’s van het
Waddenfonds. Die thema’s zijn:

Natuur, WCL (Werelderfgoed,
cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht
en geluid, Duurzame recreatie en
toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en
Duurzame agrarische sector. Er
kan subsidie worden aangevraagd
voor elk van de thema’s of bij

voorkeur voor een combinatie van
meerdere thema’s.
Alle ingediende aanvragen
worden door een commissie van
deskundigen beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met
de hoogste scores worden voor
subsidieverlening voorgedragen
aan het dagelijks bestuur van het

Waddenfonds. Het Waddenfonds
wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan
een bedrag van 7,5 miljoen euro
beschikbaar.
Voor de nieuwe subsidieregeling worden drie informatiebijeenkomsten georganiseerd, op
maandagmiddag 13 november in

De Mariënschuur in Hippolytushoef en op dinsdag 14 november
in de Kerk van Leegkerk in Groningen (’s middags) en Theater
Sense in Dokkum (’s avonds). Tijdens de bijeenkomsten is er ook
gelegenheid om vertegenwoordigers van het Waddenfonds vragen
te stellen en projectvoorstellen
kort te bespreken.

