Vaoral masselkwekers in he! nauw

Kweek in kustwateren dubieus
door warrig lokatiebeleid '
Zo zeker een boer is van het hem ter
beschikking staande grondoppervlak waarop hij zijn bedrijf kan uitoefenen; zo onzeker is het toekomstperspektief voor kwekers van vis en
schelpdieren die hun bedrijven in de
Nederlandse kustwateren hebben
gevestigd. Vooral de mosselkwekers
die in de Waddenzee aktief zijn lijken
daar nu de dupe van te worden.
De toewijzing van lokaties voor drijvende
viskwekerijen (vooral in de Oosterschelde)
leidde de laatstejaren al meermalen tot felle
diskussies tussen individuele vistelers enerzijds en overheid anderzijds. Over de toekomstige viskweekmogelijkheden in de
Grevelingen moeten de diskussies nog losbarsten. Volgens deskundigen is er, zeker
nu de beslissing is 'gevallen de Grevelingen
zout te houden, is een aantal lokaties in
dit waterbekken dat zich zou lenen voor
hangkultures van schelpdieren. In Frankrijk en Spanje al jarenlang ingeburgerde
kweektechnieken; maar ook in landen als
Nieuw Zeeland en zelfs nu ook in de
Noorse fjorden wordt druk geexperimenteerd met het kweken aan touwen van mosselen en oesters. Vooral in Noorwegen bestaan grootse plannen de oesterkweek
expansief aan te pakken. Ret grote voordeel daar is, dat in veel fjorden al zalmkwe. kerijen aktief zijn. Ret kweken van mosselen en vooral oesters betekent een
uitbreiding van het kweekprogramma. In
Nederland ligt dat allemaal nog even anders. Nog steeds blijft erg onduidelijk of de
overheid beleidsmatig de aquakultuur
onder de agrarische kultures rekent; of dat

het een toegevoegd onderdeel van de direktie Visserijen blijft. Met duidelijke uitspraken van de centrale overheid kan een
onduidelijke regionale beleidsvoering
worden voorkomen.
Recentelijk zijn de mosselkwekers nog eens
met de neus op de feiten gedrukt. Door de
gemeentelijke herindeling van de Waddenzee lijkt een zodanig willekeurig gemeentelijk vergunningenbeleid te kunnen ontstaan
waardoor zelfs het kweken van mosselen
op de bestaande gronden op termijn lastig
zo niet onmogelijk zou kunnen worden.
Met name voor die del en van de Waddenzee die ressorteren onder gemeentes die de
mosselvisserij 'niet zo hoog' hebben staan,
dreigt het gevaar voor de mosselaars.

* Mosselaars straks uitgeploegd?
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