Voedselbeperking
voor mosselen in de
Waddenzee?
door Ir. I.J. Milborn en B. de Ruiter
De produktie van mosselen uit de Waddenzee kan van seizoen tot seizoen
grote schommelingen vertonen. In een vorig artikel is hiervan een statistische
analyse beschreven. Geen enkele regelmaat bleek aantoonbaar. De totale
produktie laat een dalende trend zien. Over een tienjarige periode is de
afname inmiddels 12.8 pro cent.
Deze zaken zijn de praktijkmensen, de
mosselkwekers, niet ontgaao. Ervaren
kwekers hebben meerdere maleo gecoostateerd dat na een zware storm veel
mosselen van de percelen verdwenen waren. Ook na een periode met ijsgang kwam

dit voor. Juist de oodiepe gedeelten van
de percelen werden het meest g'etroiIen.
Om deze redenen zoeken de kwekers naar
diepere percelen. Daarbij heeft men ook
het oog lateo vallen op de oostelijke
Waddenzee (oost van het Terschellioger
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wantij). Daarbij is het echter niet gebleven.
Ais rechtgeaarde vissers heeft men op
lOdanige wijze blijk gegeven van zijn
wensen, dat die in brede kring bekendheid
hebben gekregen.
Niet overal heeft men instemmend gereageerd op de verlangens van de mosselkwekers. De Waddenzee is een belangrijk
natuurgebied, waar velen zich bij betrokken voelen. Terecht bestaat er een streven
de natuurwaarde van het gebied zo hoog
mogelijk . te houden. Oin die reClen heeft
Staatsbosbeheer in de persoon van de
Consulent Natuurbehoud in de provincie
Groningen het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in 1984 verzocht te rapporteren over de effecten van de mosselcultuur
op het ecosysteem van de Waddenzee. Ais
antwoord heeft Dr. N. Dankers in 1986
een tussentijds rapport uitgebracht, getiteld
'Onderzoek naar de rol van de mossel en
de mosselcultuur in de Waddenzee' (RINrapport 86/14). Dit rapport is onder andere door ons namens Zevibel bekritiseerd
tijdens een Mossel Workshop te Texel in
oktober 1987. Eind 1987 brachten Dr. N.
Dankers en K. Koelemay een samenvatting uit van het tussentijds rapport, getiteld
'De mossel en de mosse1cultuur'. Ook met
de samenvatting kunnen wij niet tevreden
zijn. De conclusies, die de beide onderlOekers trekken, kunnen wij namelijk niet
overnemen. Hoe dat komt, zullen we
hierna aangeven.

VoedselbeperkiDg
De conclusies, die de onderzoekers Dankers en, Koelemay trekken, zullen we
gemakshalve aangeven met het begrip
voedselbeperking of voedsellimitatie. Toegespitst op de mossel zou dit inhouden,
dat er een gebrek is aan voedsel voor de
mosselen in de Waddenzee. Het voedselaanbod lOU grenzen, limieten stellen niet
alleen aan de groei van de mosselpopulatie,
maar ook aan de groei van de voedselAquacultuurnieuws september 1988 pagina 28

COnCUff(fnten van de mossel. Getuige een
aantal conclusies uit het RIN-rapport 86/
14: 'zodat de conclusie getrokken kan
worden dat er te weinig voedsel beschikbaar is voor optimale groei.' (bIz. 26)
'Op grond van de resultaten die gepresenteerd zijn in deze rapportage lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat in de westelijke Waddenzee niet voldoende voedsel
aanwezig is om de mosse1cultuur nog veel
verder uit te breiden.' (bIz. 31)
'Uitbreiding met meer percelen zal de groei
op de andere percelen waarschijnlijk verminderen.' (bIz. 31).
De samenvatting van het rapport vermeldt:
'Op grond van voorgaande beschouwingen kan geconcludeerd worden dat er
duidelijke indicaties zijn dat bij minder
mosselen of meer voedsel lOwel mosselen
als andere organismen beter lOuden moeten groeien. Men kan ervan uitgaan dat
in een normaal functionerende ecosysteem
al het jaarlijks geproduceerde voedsel geconsumeerd wordt. Bij het kunstmatig
stimuleren van een bepaalde diergroep zal
, meer voedsel door die groep opgenomen
worden ten koste van andere so orten, en
deze zullen dan ook slechter groeien of
in lagere dichtheden voorkomen dan onder
na~uurlijke omstandigheden.' (bIz. 12).

~orte weer~ave V~D de

R!N-rap-

porteD
Hoe komen de onderzoekers tot deze
conclusies? Laten we trachten dit kort en
simpel weer te geven. Eerst wordt de totale
hoeveelheid mosselen in de westelijke
Waddenzee geschat. Dit is het gebied ten
westen van het Terschellinger wantij met
uitzondering van het komberginsgebied
van het Eijerlandse Gat. De verkregen
schatting wordt gebruikt bij de berekening
van de door de mosselen verpompte hoeveelheid water en de berekening van de
hoeveelheid geconsumeerd voedsel. Vervolgens wordt geschat hoeveel voedsel

voor mosselen erin het gebied aanwezig
is. Uit de vergelijking van de beschikbare
hoeveelheid voedsel met de voedselbehoefte van de mosselen worden de geciteerde conclusies getrokken.
Wat opvalt is dat Dankers en Koelemay
vrijwel steeds gegevens gebruikten van
andere onderzoekers.
De schattingen van de biomassa van de
mosselen zijn verkregen op basis van gegevens uit onderzoekingen van Dr. 1.1.
Beukema en Dr. R. Dekker, beide verbonden aan het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ).
De gegevens over het voedselgebruik zijn
afkomstig uit onderzoek van Drs. 1.
Coosen en Drs. A.c. Smaal (RWS) in
de Oosterschelde.
Bij het bepalen van de hoeveelheid beschikbaar voedsel wordt verwezen naar
onderzoek van Dr.. 1.1. Beukema en Dr.
P.A.W.1. de Wilde (NIOZ). Ook onderzoek van Dr. G.c. Cadee wordt genoemd.
Verreweg de meeste gegevens zijn afkomstig uit onderzoek, dat is opgezet vanuit
een andere probleemstelling, dan die
waarop Dankers en Koelemay antwoord
proberen te geven. Dat dit zijn bezwaren
heeft zallater worden beschreven. Dankers
en Koelemay hebben ook nog getracht een
eigen inventarisatie op te zetten. Kennelijk
is men er niet in geslaagd deze af te ronden.
Deeliesultaten worden weI op enkele
plaatsen in de rapporten vermeld of gebruikt.
In de samenvatting van het rapport heeft
men nog nieuw materiaal aangedragen
waarmee de conclusies verdedigd worden.
Uit vele bronnen is informatie verzameld
of er indicaties zijn dat er ten gevolge van
grote dichtheden van een bepaald type
organisme zoveel voedsel wordt geconsumeerd dat de groei van die organismen
zelf of andere organismen in hetzelfde
gebied achterblijft. Een vijftal binnenlandse indicaties worden genoemd, ook uit

het buitenland worden er verschillende
opgesomd. .

Kritiek op de rapporten van Dankers en Koelemay
Zoals gemeld is er tijdens een Mossel
Workshop in oktober 1987 kritiek op het
RIN-rapport geuit. Deze betrof de opzet
en grootte van de biomassa-schattingen,
de hoeveelheid verpompt water door de
mosselen en de representativiteit van de
gegevens waarmee de vergelijking tussen
aanbod en voedsel en het gebruik ervan
door de mosselpopulatie werd gemaakt.
In de samenvatting van het rapport is
enigszins tegemoet gekomen aan onze kritiek. Behalve met de oorspronkelijk ingezette hoeveelheid van ruim 500.000 ton
mosselen vers gewicht (25.000 ton) worden de berekeningen nu ook voor een
hoeveelheid van 250.000 ton uitgevoerd.
Toegegeven wordt dat de kennis van de
primaire produktie een van de zwakste
schakels in de berekening is. Desondanks
is de uiteindelijke conclusie - beter geformuleerd - gehandhaafd. In dit gedeelte
van het artikel zal de eerdere kritiek,
eveneens in aangepaste vorm, herhaald
worden.

De biomassaschattingen
Dankers en Koelemay hebben de Waddenzee verdeeld in drie delen. Men onderscheidt droogvallende , banken, gebieden
onder
de
laagwaterlijn
en
mosselpercelen. Voor het eerste gebied
wordt een schatting van Beukema gebruikt, voor de beide andere schattingen
van Dekker. AIle drie de schattingen zijn
volgens eenzelfde methode verkregen. In
een raai wordt op regelmatige afstand een
aantal bodemmonsters genomen. Daarna
wordt de biomassa van elke soort per raai
bepaald. De gemiddeld schatting per soort
voor het gehele onderzocht gebied wordt
verkregen door de gemiddelde waarden
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per raai te middelen. Beukema bemonsterde de gehele Waddenzee, Dekker
alleen de westelijke Waddenzee.

Ontoereikendheid van de
bemonsteringsmethode
De beschreven methode van monstername
is minder geschikt om nauwkeurige schattingen van de omvang van de mosselpopulatie te verkrijgen, dan men wellicht op
het eerste gezicht denkt. Waarom niet?
WeI, mosselen komen niet min of meer
gelijkmatig verspreid voor in de Waddenzee, maar 'op hopen' in banken. Dus er
zijn op een plaats of veel of nauwelijks
mosselen. Men heeft niet te maken met
een verdeling gekenmerkt door een gemiddelde en een variantie, maar met een
vermenging van zeker twee verdelingen,
elk met een eigen gemiddelde en variantie.
Per gebied had men dus minstens twee
verdelingen moeten schatten, namelijk een
voor de mosselbanken en een voor de rest
van het gebied buiten de banken. In totaal
dus zeker zes verdelingen.
Aanvullend is nog nodig een schatting van
het oppervlakte van de mosselbanken.
Dat er geen sprake is van een symmetrische
normale verdeling blijkt duidelijk uit het
rapoport van Beukema. In 25 van de 99
raaien kwamen mosselen in de monsters
voor. In 4 raaien kwamen monsters uit
mosselbanken voor. Dit betekent:
74 raai en zand er mossels, gemiddeld 0 9 AVD / m2.
21 raai en met mossels,
laag gemid delde
4 raai en met banken ,
hoog gemiddelde 120
Totaal gemiddelde:

a 200 gram AVD / m2
6,2 9 AVD / m2.

Dit is een schoolvoorbeeld van een meertoppige verdeling. De modus en de mediaan zijn beide O. De schatting van het
gemiddelde is voornamelijk gebaseerd op
de vier raaien, waarin mosselbanken werden bemonsterd. Slechts enkele 'treifel.'s'

minder in mosselbanken en de schatting
van het gemiddelde valt een factor 2 of
zelfs 3 kleiner uit. Dat de oorspronkelijke
onderzoekers deze opzet kozen is begrijpelijk. Men wilde schattingen verkrijgen
van alle bodemdieren. Andere dieren worden weer door een andere verspreidingsvorm gekenmerkt, dus praktisch gezien zal
het niet mogelijk zijn geweest met al deze
vormen rekening te houden. Bij gebruik
van de gegevens voor berekening voor een
soort had men weI rekening met de verspreidingsvorm moe ten houden.
Dat Dankers en Koelemay dit niet gedaan
hebben is een ernstig punt van kritiek. Dat
de mosselbanken waarschijnlijk een mengverdeling vormen van zaad, halfwas en
grote mosselen, dus van drie verdeingen,
is door hen helemaal niet meegenomen.

Droogvallende gebieden
Bij de schatting van Beukema past vanuit
statistisch oogpunt nog een opmerking. Hij
geeft er namelijk een 95 procent-betrouwbaarheidsinterval bij op. Voor de mossel
zou dit 0-12 g AVD/m2 zijn. Dit toont
andermaal aan dat de verdeling geen normale verdeling is. Zou dit weI het geval
zijn, dan zouden ook negatieve biomass a's
voor moeten kunnen komen! De berekende betrouwbaarheidsintervallen zijn
dus fout.
Hoe nauwkeurig is de schatting van het
gemiddelde dan wel? In ,de samenvatting
van het rapport worden de resultaten van
een tweede inventarisatie besproken. Deze
yond plaats in het voorjaar van 1987 na
twee achtereenvolgende strenge winters.
Men yond 1.160 ton vers gewicht aan
mosselen of 2,5 pro cent van de schatting
van Beukema.

Perce len
Omgerekend naar vers gewicht zou er op
de percelen gemiddeld 315.000 ton mosselen aanwezig zijn. Darkers berekende
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dit uit de schatting van Dekker. Eenvoudig
wordt opgemerkt dat dit grofweg 100.000
ton zaad, 100.000 ton halfwas en 100.000
ton grote mosselen zullen zijn. Dit is weI
erg grof. In een vorig artikel is beschreven
dat de produktie van de Waddenzee de
laatste 10 jaar gemiddeld 610.000 mosselton of 61.000 ton bedraagt. (1 mosselton
100 kilo). Zonder het incidentele topseizoen 1982/83 ligt het gemiddeld produktieniveau zelfs onder de 60.000 ton. De
kwekers zouden dus per seizoen slechts
circa 60 procent van de beschikbare hoeveelheid grote mosselen aanvoeren.
Wie dit 8uggereert, neemt de uitlatingen
van de kwekers niet erg serieus. Ret komt
ten minste nogal eens voor dat zij klagen,
dat ze wel willen aanvoeren, maar het niet
kunnen, omdat ze geen mosselen hebben.
De onderzoekers verwijzen deze klachten
kennelijk naar het rijk der fabelen!
Vermeldenswaard is de opmerking van
Dekker: 'The data, however, does not
reflect an average situation, as the 1979
year class, which is the 2-year mussels in
the survey, was a very strong one, as
compared to younger and older year classes.'
Mede gezien de kritiek op de methode van
verzamelen en het ongewijzigd overnemen
van de schattingen door de RIN-onderzoekers zijn we het met Dekker eens, dat
zijn schatting geen goed gemiddelde oplevert. Een betere kan wellicht beredeneerd
worden uit de aanvoer cijfers van de
mosselveiling in Yerseke.
In de Waddenzee worden de mosselen
gekweekt in een tweejarige cyclus. Nemen
we verder aan dat de kwekers in principe
vrijwel alle grote mosselen aanvoeren in
Yerseke en dat een mosseljaarklasse op de
percelen pas als grote mossel zijn maximale
gewicht bereikt. In het vorige artikel is
beschreven dat gemiddeld 61.000 ton grote
mosselen uit de Waddenzee worden aangevoerd. Op de percelen zullen dus niet

meer dan 70.000 ton grote mosselen aanwezig zijn, omdat aan het begin van het
seizoen alle mosselen nog niet leverbaar
zijn, terwijl aan het eind van het seizoen
(maart) ze vrijwel alle zijn geleverd. Door
de tweejarige cyclus zijn slechts twee jaarklassen tegelijkertijd op de percelen aanwezig. Op het tijdstip dat de grote mosselen
hun maximale omvang, wat biomassa betreft, bereiken zijn er ook nog halfwas
mosselen aanwezig. V9lgens de aanname
over de groei zal hun gewicht minder zijn
dan dat van de grote mosselen. Dus 70.000
ton is feitelijk weer een overschatting. Daar
er in julilaugustus nauwelijks zaad op de
percelen aanwezig is, kan geconcludeerd
worden, dat er in een gemiddeld jaar
maximaal 150.000 ton mosselen op de
percelen aanwezig is.

Onder laagwaterlijn buiten de
mosselpercelen
Omgerekend naar vers gewicht zou er
165.000 ton mosselen voorkomen in dit
gebied in de Waddenzee. Volgens bovenstaande berekening op basis van de aanvoergegevens is dit meer dan er op de
mosselpercelen voorkomen.
Ret heeft er weer alle schijn van dat ook
deze schatting te hoog is uitgevallen. Dek-

Uit glasaal gekweekte
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gehele jaar leverbaar.
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ker waarschuwt zelf, dat er geen gemiddelde situatie is bemonsterd, maar een met
een duidelijk hogere biomassa. De schattingsmethode laat grote onnauwkeurigheden toe. Er is dus nauwelijks een indicatie
hoeveel mosselen er in dit gebied voorkomen. Laten we het eens proberen.
In het voorjaar wordt volgens de kwekers
het merendeel van de mosselen buiten de
percelen opgevist. Zij spreken daarbij zelfs
over percentages van 90 a95. Dit is echter
aan de hoge kant, er zullen altijd enkele
bank en onopgemerkt blijven. Kleinere
banken, die verspreid voorkomen, zullen
eveneens overblijven, omdat het meestal
niet lonend is om ze op te vissen. Dat
tijdens de voorjaarsvisserij zeker 60 procent van de mosselen, die buiten de percelen voorkomen, zouden worden opgevist, lijkt echter een veilige schatting. In
het voorjaar van 1984 werd 126.185 ton
gevangen. Althans deze hoeveelheid kon
uit de ingestuurde formulieren van een
door het RIN georganiseerde enquete worden berekend. 20.000 ton was afkomstig
uit de oostelijke Waddenzee. Resteert dus
106.000 ton voor de westelijke Waddenzee. Deze hoeveelheid is bruto. Netto is
dit, bij een tarrapercentage van 30, 74.000
ton. Uit huidig onderzoek van het RIVO
is het waarschijnlijk dat eerder een gemiddeld tarrapercentage van 50 pro cent reeel
is, maar ook nu weer pass en we het 'worstcase' -principe toe. Deze hoeveelheid vertegenwoordigt 60 procent of meer van de
totale hoeveelheid mosselen buiten de percelen. Er blijft dan niet meer dan 50.000
ton over in het gebied buiten de percelen
of 40 pro cent van de voor de zaadvisserij
aanwezige hoeveelheid. Deze mosselen
bestaan uit zaad en halfwas en komen voor
zowel op droogvallende banken als in de
gebieden beneden de laagwaterlijn. Uit
grafiek 1, afkomstig uit onderzoek van de
afdeling Maricultuur van het RIVO, is een
indicatie van de gewichtsvermeerdering

gedurende ~et zomerhalfjaar voor cultuurpercelen af te leiden. Zaadmosselen vermeerderen met een factor 2,4, halfwas met
een factor 1,2. Een gewichtsvermeerdering
met een factor 2 voor de mosselen buiten
de percelen van eind mei tot eind augustus
is waarschijnlijk weer een overschatting.
Eind augustus zal niet meer dan 100.000
ton mosselen vers gewicht buiten de percelen in de westelijke Waddenzee voorkomen.

Samenvatting biomass a
Beredeneerd is, uitgaande van gegevens
van de kwekers, dat op de percelen gemiddeld maximaal 150.000 ton mosselen
vers gewicht aanwezig is. Buiten de percelen zal op dat tijdstip (augustus/september) niet meer dan 100.000 ton mosselen
voorkomen.
In de westelijke Waddenzee zal in augustus/september dus gemiddeld niet meer
dan 250.000 ton mosselen voorkomen. Dit
is de maximaal aanwezige biomassa. Nadien worden de grote mosselen snel afgevoerd. Ret gewichtsverlies dat hierdoor
optreedt, zal niet gecompenseerd worden
door de groei van de resterende mosselen.

Voedselbalans
De gegevens, betrefIende voedselgebruik
en voedselaanbod, die in bet RIN-rapport
gebruikt worden, zijn verkregen door onderzoek in de Oosterschelde en op het
Balgzand.
Bij de gegevens afkomstig van de Oosterschelde worden in het rapport enige
kanttekeningen geplaatst. Nadere studie
wordt noodzakelijk genoemd om de gevon den waarden te verifieren.
De wijze waarop de gegevens omgerekend
worden naar de Waddenzee is uiterst
eenvoudig. Dit wijst erop, dat er geen
goede vergelijking bekend is tussen het
gedrag van de mosselen in de Waddenzee
en in de Oosterschelde. Dat er verscbillen
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in gedrag kunnen zijn is zeker niet uitgesloten. Onderzoek door Rijkswaterstaat,
Dienst Getijdewateren heeft aangetoond,
dat mosselen zich kunnen aanpassen aan
het gehalte zwevende stof in het water.
Op dit punt is er een aanzienlijk onderscheid tussen Waddenzee en Oosterschelde, het gehalte aan zwevende stof is
respectievelijk 42,5 en 20 mg/I.
De gegevens over het voedselaanbod zijn
afkomstig uit onderzoek van Beukema en
de Wilde. Zij zijn verzameld op het Balgzand. Zij komen tot de conclusie, dat er
in het gebied beneden de laagwaterlijn een
tekort aan organisch materiaal zou zijn.
Tijdens de eerder genoemde Mossel
Workshop verklaarde Beukema, dat dit
geen harde conclusie is.Bij een wat andere
verdeling, minder voedsel naar de bacterien, zou er wel voldoende voedsel zijn
voor de macrobenthos.
Met ons argument, dat het Balgzand niet
representatief is voor de Waddenzee, ging
toen elk akkoord. Algemeen werd erkend,
dat dit gebied het meest te lijden heeft
van door menselijke activiteiten veroorzaakte milieuverontreiniging. Dit wordt
nog versterkt, doordat het tijverschil er het
kleinste is van de Waddenzee.
Kortom de vergelijking tussen voedselgebruik en voedselaanbod is niet goed te
maken. Daar komt bij dat het rapport
aanneemt dat mosselen alleen particulair
organisch materiaal als voedsel gebruiken.
Onderzoek door Helgolander Meeresuntersuchungen geeft aan, dat mosselen ook
opgelost organisch materiaal zouden nuttigen. Echter dit resultaat is weI omstreden.
Een tweede bron van voedsel voor mosselen, die niet meegerekend wordt, zijn de

Adverteren?
070-524241
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b.acterien. De belangstellende lezer kan
, verwezen worden naar hetgeen in het
jaarverslag 1987 van het RIVO hierover
wordt beschreven (bIz. 59) Opgelost organisch materiaal maakt volgens Beukema
en de Wilde 25 procent uit van het
potentiele voedselaanbod. Bacterien zijn
eveneens in ruime mate beschikbaar, zeker
in de pseudofaeces bij mosselbanken, die
als ze opgewerveld worden door de stroming of turbulentie in het water zeer
waarschijnlijk weer gedeeltelijk door de
mosselen afgefiltreerd zullen worden. De
mee opgewervelde bacterien worden ook
afgefiltreerd en in het spijsverteringskanaal
van de mosselen verteerd! Concluderend
moet worden gesteld, dat de vergelijking
van het voedselaanbod en het voedselgebruik van de mosselen is gemaakt met
gegevens, die uit het oogpunt van representativiteit grote gebreken vertonen. Bovendien is een belangrijk deel van het
voedselaanbod, althans volgens gezaghebbende bronnen, niet in de vergelijkinrmeegenomen.

Eenzijdig
Het komt ons voor, dat gegevens en
conclusies op een eenzijdige wijze gepresenteerd worden. Hiervan zullen we slechts
enkele voorbeelden geven.
Genoemd is al dat aan ander voedsel voor
de mossel dan particulair organisch materiaal geen aandacht wordt geschonken.
Een tweede voorbeeld is dat er weI indicaties worden verzameld, die de conclusies over voedselbeperking kunnen ondersteunen, maar geen die het tegendeel aan
zouden tonen. Toch zijn deze er weI. Sinds
het midden van de jaren zeventig is het
voedselaanbod in de Waddenzee sterk
toegenomen. De mosselproduktie is echter
niet toegenomen, hoewel dit als er voedselbeperking zou zijn, wel mocht worden
verwacht. Bewijst de afname van de produktie niet het ongelijk van de voedsel-

beperking? Nee, zegt men, het is niet
duidelijk hoe deze discrepantie moet worden verklaard.
Een ander voorbeeld van eenzijdig gebruik
is hoe men bepaalde cijfers van de Oosterschelde en de Waddenzee combineert.
In de Oosterschelde is de oppervlakte van
de mosselpercelen 2.100 hectare, de mosselpopulatie zou 100.000 ton zijn. Deze
verhouding komt aardig overeen met de
Waddenzee. Daar is het perceeloppervlak
7.000 hectare en er komt 315.000 ton
mosselen op voor. Met dezelfde bestandsschatting is echter ook een ander sommetje
te maken. Ret bestand op de percelen in
de Oosterschelde wordt door Coosen en
Schoenmaker berekend op 88.640 ton vers
gewicht. De gemiddelde jaarlijkse produktie is 36.940 ton. Toegepast op de Waddenzee betekent dit: (88.640/36.940) x
61.065 = 146.500 ton vers gewicht als
standing stock op de percelen. Dit cijfer
wijkt wel sterk af van de schatting, die
in het interim rapport gehanteerd wordt.

Onzorgvuldig
Ernstiger wordt het als tegensprekende of
onjuiste zaken worden vermeld.
Een voorbeeld daarvan is, dat enerzijds
gesteld wordt dat grofweg gemiddeld
100.000 ton grote mosselen op de percelen
aanwezig is, terwijl tegelijkertijd gegevens
van de Directie der Visserijen worden
gegeven, die veel lager uitkomen. De
percelen worden verdeeld in een aantal
typen, afhankelijk van de gemiddeld verwachte opbrengst per hectare.

Klasse 1 A
Klasse 1 B

413 ha,
1455 ha

Klasse 1 C

449 ha,
498 ha

Klasse 2
Klasse 3

684 ha

Dit cijfer komt aanzienlijk lager uit. De
eerder genoemde 100.000 ton is een gemiddelde. Slechts tweederde van de grote
mosselen zou geleverd worden?
Ret bestaan van voedselbeperking tracht
men ook aan te tonen met een voorbeeld
uit de jaren vijftig. In het seizoen 19511
'52 bedroeg bij een oppervlakte van de
percelen van 1.000 ha de jaaropbrengst
25.000 kg per ha. In het seizoen 1960/
'61 bij een oppervlakte van 7.000 .ha
slechts 5.000 kg per ha. Ongetwijfeld zal
in deze 'duidelijke correlatie' meespelen
dat in eerste instantie de betere gronden
in gebruik zijn genomen, zegt men.
Met deze laatst opmerking slaat men de
plank mis. Ret eerst zijn in gebruik genomen percelen in de gebieden Wieringen,
Zuid Oost Rak, Doove Balg, Boontjes en
Texel. Van deze gebieden is nu aIleen het
gebied Texel nog als goede grond aan te
merken. De hoogste produktie was in de
jaren 1951/1954 afkomstig uit het gebied
Wieringen. Dit gebied kende een grote
terugval in opbrengst na 1954. Reeds in
de vijftiger jaren werd het royaal voorbij
gestreefd door de huidige topgebieden
Balgen, Meep en Oosterom. Ais men niet
weet welke gebieden in gebruik waren,
kan men ook geen conc1usies trekken over
de opbrengsten ervan.

Onbegrijpelijk
Nog vreemder, zeg maar onbegrijpelijk,
wordt het als we cons'tateren, dat de
onderzoekers ruime aandacht besteden aan
het voedselgebruik van de mosselen maar

opbrengst 4
opbrengst 2,5

kg / m2
kg / m2

opbrengsl1 ,25 kg / m2
opbrengst 0,83 kg / m2
opbrengsl0,62 kg / m2

=
=
=
=

16.520 ton
36.375 ton
5.612 ton
4.963 ton

= 4.241 ton
Totaal:

67.712 ton
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niet aan het aspect van de mosselen als
voedselbron. In het eerste rapport wordt
nog aangestipt, dat de mosselen ammonia
produceren, hetgeen direct ten goede kan
komen aan de phytoplankton- -en phytobenthosproduktie. Dat dit de primaire
produktie rond mosselbanken positief zou
beinvloeden is echter niet bekend. Dat
mosselen ook door andere dieren worden
gegeten, wordt niet genoemd. Toch is de
titel van het interim-rapport 'Onderzoek
naar de rol van de mossel en de mosse1cultuur in het ecosysteem in de Waddenzee.' In de samenvatting stelt men 'Van
de effecten, die een grote mosselpopulatie
op het ecosysteem zou kunnen hebben is

het voedselgebruik het belangrijkste.' Deze
conclusie trekt men zonder een woord te
schrijven over de rol die de mossel heeft
als voedselbron voor andere dieren. Is die
rol dan te verwaarlozen? Dat dachten wij
niet.
De mosselpopulatie zou meer dan de helft
van de biomass a van de grotere bodemdieren uitmaken. De rol van de mossel
als voedsel voor andere dieren zou dus
die van de andere bodemdieren kunnen
overtreffen. Voorlopige uitkomsten van het
model EMOWAD wijzen ook in deze
richting. Vergroting van de mosselproduktie leidt tot vergroting van de populaties
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zienlijke toenames van vele vissoorten
volgen. Waarom anders, dan omdat de
mosselen voedsel voor hen zijn?
Is de kinderkamerfunctie van de Waddenzee voor platvis zo onbelangrijk, dat er
geen aandacht aan besteed hoeft te worden? Welke samenhang is er tussen de
omvang van de populaties van mosselen,
garnalen, platvis en andere vissoorten?
Deze mulitspecies benadering wordt verwaarloosd.
En toch? Het RIVO, zie figuur 1, vindt
een aantalsvermindering van 85 pro cent
tijdens de opgroei van zaadmossel tot grote
mossel normaal. Desondanks vindt er een
gewichtstoename plaats met een factor 2,4.
De RIN-onderzoekers stellen - reeds
meermalen geciteerd - dat er gemiddeld
100.000 ton zaad en 100.000 ton grote
mosselen op de percelen aanwezig zijn.
De gewichtstoename zal dus volgens hen
niet optreden. De aantalsvermindering bij
opgroeien zonder gewichtstoename zou
dan 90 a95 procent zijn. De onderzoekers
gaan nog verder. Naast de enorme sterfte
tijdens de opgroei blijft er gemiddeld zeker
30.000 ton grote mosselen over op de
percelen. Deze worden nooit geleverd. Dus
dienen ze vroeg of laat als voedsel voor
andere organismen. Met deze cijfers zijn
wij het niet eens. Hoe Dankers en Koelemay echter deze cijfers wel kunnen hanteren en die rol van de mosselen als
voedselbron kunnen verwaarlozen en tegelijkertijd stellen dat in een normaal
functionerend ecosysteem alle voedsel
wordt geconsumeerd ontgaat ons.

Reeks produktiecijfers
Ais er inderdaad voedselbeperking in de
Waddenzee zou zijn voor mosselen, dan
lijkt het niet onaannemelijk, dat in een
volledige cijferreeks over een periode van
meerdere jaren hiervan kenmerken aantoonbaar zullen zijn. Zo'n cijferreeks is de

reeks produktiecijfers, die in ons vorige
artikel is behandeld.
Zijn er aanwijzingen te vinden, die de
hypothese van voedsellimitatie onderschrijven?
Bij voedsellimitatie mag verwacht worden,
dat de produktie eveneens begrensd zal
zijn. Het beperkt beschikbare voedsel stelt
maximale grenzen. De verdeling van de
totale produktie per seizoen zal daardoor
naar rechts min of meer afgeknot zijn. Het
verschil tussen het maximum en het gemiddelde zal kleiner zijn dan tussen het
minimum en het gemiddelde. In werkelijkheid is dit juist andersom. Het gemiddelde is 63.000 ton, het maximum 122.100
ton en het minimum 27.500 ton. Het
verschil van het gemiddelde met het maximum en minimum is respectievelijk
59.100 en 34.500 ton. Dit komt niet
overeen met de hypothese van voedselbeperking.
Bij voedselbeperking is er een verband te
beredeneren tussen de produkties in opeenvolgende seizoenen. De hoeveelheid
voedsel is beperkt. Ais er veel grote mosselen zijn, zal er minder voedsel overblijven
voor de kleine. Verwacht mag dus worden
dat een jaar met hoge produktie gevolgd
zal worden door een jaar met lage produktie en een jaar met lage produktie door
een jaar met hoge produktie. Deze (negatieve) correlatie blijkt niet aanwezig. De
correlatiecoefficient tussen de produkties
in opeenvolgende jaren is klein, namelijk
0.16, en zelfs positief.
In dit verband is het opvallend dat de beide
topseizoenen 1972/'73 en 1982/'83 niet
door slechte jaren zijn gevolgd. Beschreven
is reeds eerder dat er geen enkel dergelijk
verband tussen verschillende jaren aantoonbaar is. De hypothese van voedselbeperking wordt hierdoor niet ondersteund.
Tijdens de waarnemingsreeks heeft de
situatie zich voorgedaan dat in de WadAquacultuurnleuws september 1988 paglna 41

denzee een duidelijke eutrofiering is opgetreden. Rierdoor is de primaire prod uktie sterk toegenomen. Verwacht mag
worden, dat bij voedsellimitatie voor mosselen ook de hoeveelheid en de groeisnelheid van de mosselen zal toenemen. Met
gevolg een trendmatig stijgende produktie.
De ontwikkeling van de aanvoer te Yerseke vertoont echter een daling.
De eutrofiering van de Waddenzee vindt
voornamelijk plaats vanaf het I1sselmeer.
Wanneer door meer voedsel een betere
groei van de mosselen op zou treden, mag
deze in de eerste plaats verwacht worden
op de percelen bij de Afsluitdijk. Juist deze
percelen dragen nog nauwelijks bij aan de
produktie. De laatste vier jaar zelfs minder
dan 1 procent. In het begin van de vijftiger
jaren kwam meer dan de helft van deze
percelenl Voedselbeperking vindt ook in
deze redenering geen steun.
Kennelijk zijn er factoren, die een veel
grotere invloed hebben op de variaties in
de produktie dan het voedselaanbod.

Conclusies
De eerder op de conc1usies van het RINrapport 86/14 geuite kritiek kunnen wij
niet intrekken. De redenen daarvoor zijn:
• Doordat men geen rekening heeft gehouden met de verspreidingsvorm van de
mossel zijn de gebruikte schattingen van
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de gemiddeld aanwezige hoeveelheid mosselen met een grote mate van onnauwkeurigheid behept.
• Op basis van de door de kwekers
jaarlijks opgeviste hoeveelheden mosselen
lijkt het redelijk, dat de gebruikte schattingen zeker een factor 2 te hoog zijn.
• De gegevens, waarmee de vergelijking
tussen het voedselaanbod voor en het
voedselgebruik door de mosselen wordt
gemaakt, vertonen grote gebreken uit het
oogpunt van representativiteit voor de
Waddenzee. Verder is een belangrijk deel
van het voedselaanbod, althans volgens
gezaghebbende bronnen, niet in de vergelijking meegenomen.
• Ret onderzoek naar de invloed van de
mosselcultuur op het ecosysteem is niet
volledig uitgevoerd. De rol van de mosselen als bron van voedsel voor allerlei
andere dieren is vrijwel volledig buiten
beschouwing gelaten. Daar de mossel, wat
biomassa betreft, het belangrijkste bodemdier in de Waddenzee is, is een belangrijk
aspect niet meegenomen. Derhalve zijn wij
van mening, dat er geen enkele aanleiding
is te veronderstellen, dat er in de Waddenzee sprake zou zijn van voedselgebrek
voor mosselen. Dat de mosselen integendeel een gunstige invloed zou hebben op
een normaal functionerend ecosysteem
lijkt ons geenszins uitgesloten.

