
De Noord 4e

De Noordkromp (Arctica islandica) is een tweekleppig schelpdier waar

van individuen een leeftijd kunnen bereiken van ver boven de 100 jaar.

Het is een kenmerkende soort voor de wat diepere en koudere delen van 

de Noordzee. Er zijn aanwijzingen dat ‘onze’ Noordkromp genetisch verschilt 

van die in de noordelijke Noordzee, en langs de Zweedse kust (Holmes et al., 

2003), iets wat het belang van het behoud van deelpopulaties binnen de 

Noordzee extra groot maakt. Door de combinatie van zijn hoge maximale leef

tijd en kwetsbaarheid voor bodemvisserij is deze soort binnen OSPAR aange

merkt ais soort die speciale aandacht behoeft. Om dat de Noorkromp lang

zaam uit het zuidelijk deel van zijn verspreidingsgebied in de Noordzee lijkt te 

verdwijnen, speelt ze ais OSPAR soort dan ook een prominente rol in de 

discussie en aanwijzing van beschermde gebieden.

Het genus waartoe de N oordkrom p 
behoort is gebonden aan gematigde en 
subboreale wateren en kom t al voor sinds 
het Krijt. Op tai van locaties in en buiten 
Europa worden fossiele exemplaren gevon
den (Zatsepin &  Filatova, 1961). De maxi
male schelphoogte is ongeveer 120 m m  en 
de schelp is grofweg rond van omtrek. 
Aanvankelijk is de schelp van jonge dieren 
overtrokken m et een goudbruin gekleurd 
organisch laagje, het periostracum . Ais de 
schelp ouder w ordt, kleurt dat zwart en 
kan het lokaal wegslijten (foto 1). Door d it 
veranderend u ite rlijk  kan men een globaal 
idee van de leeftijd van de schelpen krij
gen. Beter inz icht is te verkrijgen door te 
kijken naar de ‘ in terne’ groeilijnen in 
dwarsdoorsnedes van de schelpen (Ropes, 
1985). De groeilijnen die daarin zichtbaar 
gemaakt kunnen worden, ontstaan door de 
seizoensverschillen in watertem peratuur 
en bovenal beschikbaarheid van voedsel, 
m et name algen en organisch materiaal 
dat in het water zweeft. Aanvankelijk 
groeien Noordkrom pen snel, maar na 
ongeveer tien jaar vertraagt de groei. In de 
oudste en grootste dieren neemt de schelp- 
omvang jaarlijks m et maar een fractie van 
een m illim e te r toe. Bij jonge dieren kan

dat to t wel 1,5 cm zijn. De vertraging van 
de groei heeft waarschijn lijk te maken m et 
het geslachtsrijp worden, vanaf een leeftijd 
van 6-10 jaar.
Noordkrom pen komen zowel aan de oost- 
als westzijde van de A tlantische Oceaan 
voor. Meest algemeen worden N oordkrom 
pen in slibrijke en fijnzandige bodems 
gevonden, doorgaans op dieptes van 20 
to t meer dan 100 meter. In de Noordzee 
liggen dergelijke bodems vooral ten noor
den van de 30 m eter diepte lijn, grofweg 
op 53°3o ’ NB. Ten noorden van die grens 
worden ze verspreid maar vrijwel overal 
aangetroffen (W itbaard, 1997) (fig. 1). 
Dichtheden kunnen wel erg variëren. In het 
noorden van de Noordzee op een diepte 
van 140 meter komen lokaal dichtheden 
van 300 exemplaren per m 2 voor. In het 
Nederlands deel van het continentaal plat 
zijn de dichtheden op de meeste plaatsen 
lager dan 0,1 per 1 m 2 (W itbaard &  Berg
man, 2003). Slechts op enkele plaatsen 
van het Nederlandse deel van het Conti
nentaal Plat (NCP) loopt de dichtheid op 
to t 1 per m 2.
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Het tem peratuurbereik waarin N oordkrom 
pen worden gevonden loop t grofweg van o 
to t 16 °C. Vergelijking van deze tempera- 
tuurto leranties m et het bekende seizoens- 
verloop van de bodem watertem peratuur 
suggereert dat de zuidgrens van de ver
spreid ing binnen de Noordzee wel eens 
aan de watertem peratuur gekoppeld zou 
kunnen zijn, hoewel experimenten sugge
reren dat re la tie f jonge dieren veel hogere 
tem peraturen aankunnen.

Tolerant maar toch problemen
Het fe it dat de N oordkrom p to t op de dag 
van vandaag nog in uiteenlopende habitats 
voorkom t geeft aan dat het een oersterke 
soort is. Ook u it het fe it dat individuen zo 
oud worden kan geconcludeerd worden 
dat ze erg to le rant t.o.v. hun om geving 
zijn. Toch hebben de Noordkrom pen in het 
zu ide lijk  deel van de Noordzee zwaar te lij
den van bodemberoering, vooral ais gevolg 
van boom korvisserij (W itbaard &  Klein, 
1994). O m dat Noordkrom pen korte sipho- 
nen hebben, zitten ze meestal ondiep inge
graven. Daarmee z it de schelpzijde m et de 
siphonen net boven o f onder het sediment- 
oppervlak. Dat maakt ze erg kwetsbaar 
voor passerende bodem trawls. De zoge
naamde wekkerkettingen die voor de net- 
opening gespannen zijn, m et ais doei de 
ingegraven platvissen te laten opschrikken, 
beschadigen een groot deel van de inge-

een com m erc iee l b o o m ko rv is tu ig  aan boord van 

H et g roo ts te  deel van de sche lpen is beschadigd.
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Fig. 1. V indp laa tsen van volwassen 

levende N oo rdk ro m pe n  in de N oordzee 

op grond van inven tarisa ties  gem aakt 

m e t een quan tita tieve  dreg (Bergm an &  

S antbrink, 1994) in de periode 2007- 

2008. De g roo tte  van de sym bolen 

geven aangetro ffen d ich theden weer. 

De gee l-bru ine ach terg rond k leur geeft 

ge ïn terpo leerde d ich theden weer. 

O p  ieder s ta tio n  w erd een to taa l bodem - 

opperv lak  van 20  m 2 bem onsterd . 

V oor de blanke delen in de kaart z ijn  

geen o f  onvo ldoende  data beschikbaar.
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Een 7 cm  g ro te  sche lp  die op 2,6 cm  va n a f de rand een oude B innenz ijde  van een 7 cm  gro te  N o o rd k ro m p . Aan de posterio re  sche lp rand

beschad ig ing  heeft. V ana f de beschad ig ing  to t  aan de to p  lo o p t is aan de b u itenz ijde  een fra g m e n t afgebroken. D aaronder d o o r heeft de

een scheur. Toch is de schelp in staat geweest de beschadigde sche lp  op n ieuw  m ateriaa l afgezet. Aan de b inn enz ijde  is d it  z ich tbaar ais een

rand te  repareren en daarna nog jaren d o o r te  leven. iets g rijze  ve rd ikk ing  van w aar u it een scheur in de rich tin g  van de to p  loop t.

graven Noordkrom pen. U it onderzoek 
(W itbaard &  Klein, 1994) bleek dat van de 
opgeviste dieren to t 90 %  dode lijk  bescha
digd was. Weliswaar w o rd t maar een klein 
deel van de aanwezige dieren daadwerke
lijk  opgevist (5%), maar om dat deze vorm  
van intensieve bodemvisserij al decennia 
lang zijn to l eist, zijn er lokaal (NCP) nog 
slechts restjes van de oorspronkelijke 
populatie over. Bij de dieren die visserij- 
schade overleven zijn vaak littekens in de 
schelp z ichtbaar(fo to 2). Door de jaarlijnen 
te gebruiken is het m ogelijk te bepalen 
wanneer en hoe vaak een schelp bescha
digd is geraakt. U it een grote steekproef 
bleek dat de frequentie van het optreden 
van d it soort littekens sterk gerelateerd 
was m et de ontw ikkelingen in het m o to r
vermogen van de Nederlandse boomkor- 
visserijv loo t (W itbaard &  Klein, 1994). 
Wanneer men de huid ige verdeling en 
dichtheden van Noordkrom pen en visserij- 
in tensite it bekijkt, b lijk t dat de twee elkaar 
gedeeltelijk u its lu iten. De verhoogde 
sterfte door visserij gedurende de afgelo
pen decennia w ord t daarom ais de voor
naamste reden gezien dat de dichtheden 
van Noordkrom pen in de diepe en slibrijke 
delen van het NCP zijn afgenomen. 
Aanvankelijk werd gedacht dat m et het, in 
de nabije toekom st instellen van 
beschermde gebieden op de Noordzee, het 
Friese Front en de Centrale Oestergronden, 
de N oordkrom p bescherm ing zou kunnen

genieten. In beide gebieden werden 15 jaar 
geleden nog redelijke aantallen N oord
krompen gevonden, maar inventarisaties 
tussen 2006 en 2008 suggereren dat deze 
soort nu vrijwel u it deze gebieden verdwe
nen is. Afgezien van het fe it o f  de voorge
stelde gebiedsbescherm ing effectie f voor 
het bodemleven zou kunnen zijn, is de 
N oordkrom p al grotendeels u it die gebie
den verdwenen. Alleen in een re la tie f wei
nig bevist gebied net ten zuiden van de 
Doggerbank worden nog dichtheden van 
1 per m 2 gevonden. Potentieel zou d it 
binnen het Nederlandse deel van het NCP 

het beste gebied zijn om deze specifieke 
soort te beschermen.
Het verdwijnen van ‘Nederlandse’ N oord
krompen zou het verlies betekenen van 
een heel bijzondere soort. We moeten dus 
zu in ig  z ijn  op wat we hebben.
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Een 8 cm grote schelp waarvan de slottand van de 

linkerklep is afgebroken en is vastgegroeid tussen de 

cardinale tanden van de rechterschelpklep. D it is een 

vrij algemeen voorkom ende beschadiging die ontstaat 

ais de twee schelpdelen ten opzich te van elkaar fo rde 

ren doorda t er zijwaartse d ruk op w ord t uitgeoefend.
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