Braks blijft tegen
groter mosselareaal
DEN HAAG - Minister Braks (visserij) blijft vinden dat er voorlopig geen
uitbreiding van mosselpercelen mag plaatsvinden in het oostelijk deel van
de Waddenzee. Tegenover de vaste Tweede Kamercommissie voor visserij
erkende hij dat er in de mosselsector 'een geweldige behoefte' is aan nieuwe
gronden, maar desondanks bleek hij niet van plan het oostelijk Wad hieraan
op te offeren.
Volgens een planologische kernbeslissing
(PKB) is dit deel van de Waddenzee een
natuurbeschermingsgebied. De aanwezige
belangrijke natuurwaarden dreigen ernstig
geschaad te worden door een uitbreiding
van de mosselteelt. Hoe groot die schade
is, kon Braks niet aangeven. Volgens het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
kan dat alleen worden vastgesteld als er
grootschalige experimenten met mosselcultuur plaatsvinden, maar omdat juist die
grootschalige aanpak schadelijk is voor het
milieu en daardoor in strijd met de hoofddoelstelling (natuurbescherming) van de
PKB wees de bewindsman zo'n proef af.
Het zou anders zijn indien er op kleinschalige wijze geexperimenteerd zou worden, maar dat is volgens het RIN niet
mogelijk.
Vast staat volgens Braks dat mosselteelt
in het oosteljk Wad leidt tot aantasting
van de voedselketen ter plaatse, waardoor
het ecosysteem wordt verstoord. Omdat
mosselen het zand op de zeebodem omwoelen wordt de zeehondenpopulatie uit
het gebied verjaagd. Deze dieren gedijen
alleen als ze in helder water kunnen leven,
legde de minister de Kamer uit. In het
westeljk deel van de Waddenzee vindt weI
mosselteelt plaats, maar de resultaten hier-

van, zo erkende Braks, zijn slecht in vergelijkirrg met de grote winsten van bedrijyen die in andere wateren opereren. De
povere resultaten zijn vooral het gevolg .
van de schade die de mosselen ondervinden van ijsgang en stormen. Braks stond
positief tegenover een suggestie van de
VVD. Deze partij wil een uitruil van de
over het algemeen niet erg stabiele percelen
in het westelijke Wad tegen de stabielere
mosselgronden in het oostelijk deel. 'De
druk op het ecosysteem van de Waddenzee
neemt hierdoor niet toe en de mosselcultuur als geheel wordt stabieler', aldus de
liberaal Te Veldhuis. 'De discussie over ,
de mosselsector is nog niet afgesloten',
antwoordde Braks. 'In de mosselsector
leeft de indringende wens tot uitbreiding
van het areaal. De suggestie van de VVD
zal ik meenemen.'
Volgens de jongste cijfers is de oogst aan
mosselen dit seizoen veertig tot vijftig
proecnt lager dan vorig jaar. Er is een
miljoen mosselton minder geproduceerd. '
Omdat de vraag het aanbod overtreft is
de prijs van de mosselen dit jaar zeer hoog.
Volgens deskundigen dreigt de Nederlandse mosselsector haar afzetmarkt aan
West-Duitsland en Denemarken te verliezen als er niet snel tc" uitbreiding wordt
besloten.
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