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Wat is EVA II?
W at is EVA II?
‘EVA II’ staat voo r de tweede fase van 
de evaluatie van het schelpdiervisserij- 
beleid in Nederland. De evaluatie met 
het daarbij behorende wetenschappe
lijke onderzoek moet leiden to t vo l
doende kennis om beslissingen te 
kunnen nemen over de schelpdier- 
visserij in de toekom st. Daarbij gaat 
het om nieuw beleid voo r de schelp- 
diervisserij in de Nederlandse kustwa
teren. De evaluatie heeft tevens to t

doei de relatie tussen schelpdier- 
visserij en de natuurwaarden van het 
ecosysteem in kaart te brengen. De 
bevindingen worden gebru ikt door 
het m inisterie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwalite it om nieuw beleid 
te ontw ikke len op basis van de erva
ringen met het hu id ige beleid.

Deze publicatie heeft to t doei betrok
kenen en belangstellenden te in fo rm e
ren over de resultaten van de w e ten

schappelijke onderzoeken die in het 
kader van EVA II zijn uitgevoerd. Voor 
meer in fo rm atie  over de schelpdiervis- 
serij en natuurwaarden in de kustwa
teren kunt u de website EVA II raad
plegen (w w w .m in lnv.n l/eva2 ). Op deze 
website tre ft u ook de onderliggende 
deelrapporten aan die de basisvor
men voor de resultaten van het w e ten 
schappelijk onderzoek dat hier w o rd t 
gepresenteerd.

De onderzoeksresultaten die in deze publicatie zijn opgenomen vallen onder ver
antw oorde lijkhe id  van het onderzoeksm anagem ent van EVA II, te weten de 
heren dr. B.J. Ens (Alterra), dr. A. Smaal (Centrum voo r Schelpdieronderzoek, 
Nederlands Instituu t voor Visserijonderzoek van de ‘Anim al Sciences Group’ van 
W ageningen UR) en dr. J. de Vlas (RIKZ). Het door hen verrichtte  wetenschappe
lijke onderzoek vond plaats in opdracht van het m inisterie van LNV (onder le i
ding van mr. A.H. IJlstra) en het m inisterie van V&W. De in deze publicatie opge
nomen Beleidsuitgangspunten zijn to t stand gekomen onder verantwoordelijkheid 
van het m inisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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Deze publicatie bevat een samenvat
ting  van de resultaten van alle w e ten
schappelijke deelonderzoeken in het 
kader van het EVA ll-onderzoek. De 
onderzoeksresultaten vorm en de basis 
voor het n ieuw te ontw ikke len beleid.

In de periode januari/feb ruari 2004 
vinden bijeenkomsten in het land 
plaats. Belanghebbenden en belang
stellenden krijgen tijdens deze Maat
schappelijke Consultatie de gelegen
heid hun zienswijze over het voe tlich t 
te brengen. Het doei van de bijeen
komsten is:
•  De dia loog tussen aanwezigen op 

gang brengen en hen inz icht geven 
in eikaars standpunten en nuances 
daarin;

•  Inform eren van betrokken partijen, 
hun achterban en een grotere groep 
van geïnteresseerde betrokkenen en 
burgers over de uitgangspunten 
voor n ieuw beleid, de uitkom sten

van het wetenschappelijke onder
zoek en de ontw ikke lingen in het 
proces EVA II;

•  Genereren van ideeën /  oplossings
richtingen die een bijdrage kunnen 
leveren aan een nieuw  beleid.

In het kader van de Maatschappelijke 
Consultatie vinden tevens twee 
‘bestuurlijke ’ consultaties plaats. Hier
voor worden de lokale en regionale 
bestuurders u itgenod igd. De u itkom 
sten van de maatschappelijke en 
bestuurlijke consultaties worden apart 
gerapporteerd aan de minister.
Om het n ieuw  te form uleren beleid te 
kunnen toetsen bij belanghebbenden, 
heeft m in ister Veerman een Beleidsad- 
viesgroep (BAG) ingesteld. Deze BAG 
heeft ais opdracht de m in ister te advi
seren tijdens de bele idsontw ikkeling. 
De BAG bestaat u it bestuurders van 
natuur- en visserijorganisaties die 
belang hebben bij het nieuwe schelp-

diervisserijbeleid. De m in ister heeft 
mw. S. de Jong ais onafhankelijke 
voo rz itte r aangesteld om te w aarbor
gen dat de discussies in de BAG zo 
ob jectie f en constructief m ogelijk  ver
lopen. De voo rz itte r van de BAG speelt 
tevens een belangrijke ro l in de Maat
schappelijke Consultatie.
Daarnaast zal de Beleidsadviesgroep 
de m in ister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwalite it apart over de bevin
dingen u it de consultaties adviseren. 
Deze consultatie vorm t een belangrijke 
bijdrage aan het te ontw ikkelen beleids
besluit voor de schelpdiervisserij.
De tijdba lk  op de volgende pagina 
geeft een overzicht van de activite iten 
sinds de vaststelling van de Structuur
nota Zee- en Kustvisserij in 1993 en de 
stappen die worden gezet om te 
komen to t het beleidsbesluit.



1992/2004 2003/2004

m

1992

1997

April
1998

Maart
1999

1999  -  

2004

Structuurnota Zee- 
en Kustvisserij 
"Vissen naar 
Evenwicht"

Start 'Evaluatie 
schelpdiervisserij 
l e  fase'

Verschijning 
belei dsvoorn em en

Beleidsbesluit 
Schelpdiervisserij 
Kustwateren 
1 9 9 9  - 2 0 0 3

'Evaluatie 
schelpdiervisserij 
2 e fase'

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

M aart

April



e ÿ i i i î i



Uitgangspunten nieuw beleid 
voor de schelpdiervisserij

B e s lu itv o rm in g
Draagvlak voor n ieuw beleid kan w o r
den verkregen door belanghebbende 
partijen te laten deelnemen in de on t
w ikke ling  en u itvoering van d it beleid. 
Zoals aangegeven is het EVA II -proces 
erop gericht de betrokkenen te betrek
ken bij het proces dat to t beslu itvor
m ing leidt. De uite indelijke beslu itvor
m ing v ind t plaats door de m in ister van 
LNV.

Betrokkenheid van sectoren is tevens 
wense lijk  nádat beslu itvorm ing heeft 
plaatsgevonden. Het beheer van 
schelpdieren en hun relatie met de 
instandhouding van natuurwaarden in 
de kustwateren moeten een zaak zijn 
van de partijen die hierin verantw oor
de lijkhe id w illen  nemen. Via het EVA 
ll-proces w o rd t onderzocht o f co- 
managem ent kan worden verbreed, 
zodat ook sectoren ais natuurbescher
m ingsorganisaties een plek krijgen in 
het nieuwe beleid en beheer.

Een du ide lijk  en krachtig beslu itvor
mingsproces is be langrijk  om draag
vlak en co-management in het beheer 
te bereiken. Daarom moet de overheid 
du ide lijk  zijn in haar belangenafwe
gingen en laten zien w aar ru im te in 
het beleid zit. Bij EVA II zet de over
heid in op:

C rite ria  v o o r k ra c h tig e  

b e s lu itv o rm in g
• Maatschappelijk draagvlak voo r de 

uitgangspunten;
• Kort en krachtig beleidstraject;
• Inzicht in belangenafweging over

heid;
• Overheid consulteert en neemt alle 

belangen serieus;
• Overheid neemt besluiten en is 

daarvoor verantw oorde lijk .

W e tte l i jk e  kaders
Het nieuwe beleid houdt rekening met 
bestaande kaders. De Europese kaders 
zoals de V oge l/H ab ita trich tlijn  zijn 
maatgevend. Ook bestaande w e t- en 
regelgeving geven richting. Daarbij

w o rd t niet uitgesloten dat EVA II kan 
leiden to t aanpassing van bestaande 
w e t- en regelgeving (bijvoorbeeld in 
kader van de Visserijwet).
Nederland heeft door de Europese 
regelgeving een instandhoudingsver- 
p lichting voor de speciale bescher
mingszones. Het te form uleren schelp- 
d ierbele id mag hiermee niet in strijd 
zijn (Vogel/Habitat R ichtlijn-proof).

Jurid ische basis
Het nieuwe beleid krijg t een solide ju r i
dische basis. Eenvoudige en heldere 
regels zijn noodzakelijk. Het beleid 
m oet voor langere tijd  zijn geld igheid 
behouden. Eenvoudige en heldere 
regelgeving en een goede onderbou
w ing kunnen het aantal rechtszaken 
tegen de uitvoering van het beleid 
beperken.

R a n d v o o rw a a rd e n  b e le id s b e s lu it
•  Beleid is voorzien van een solide 

jurid ische basis;
•  Beleid past binnen EU-regelgeving, 

NB-wet en V ogel/H abita trichtlijn ;
•  Beleid le idt to t m inder ju rid ifice ring  

en processen;
• Beleid is gebaseerd op eenvoudige 

en heldere regels;
•  Beleid is gestoeld op robuuste 

wetenschappelijke conclusies en kan 
langere tijd  mee.

In h o u d e lijk e  o n d e rb o u w in g  

b e le id s u itg a n g s p u n te n
De maatschappij stelt ais harde eis dat 
visserijactiv iteiten een ecologisch 
duurzaam karakter hebben. Dit is vast
gelegd in richtlijnen, Planologische 
Kernbeslissingen (PKB’s) en beleids
plannen.
Uit het wetenschappelijk onderzoek 
b lijk t in voldoende mate dat de ver
schillende gebieden (bijv. Oosterschel- 
de, Voordelta en Waddenzee) dermate 
verschillende karakteristieken hebben, 
dat be le idsd ifferentiatie per gebied 
m ogelijk  moet zijn, m its een in tegraal 
beoordelingskader voo r de schelpdier
visserij ais geheel gewaarborgd is.



Hoewel hier enige ruim te zit om het bij
voorbeeld in de Oosterschelde anders 
te doen dan in de Waddenzee, mogen 
maatregelen in het ene gebied niet lei
den to t onacceptabele druk in een 
ander gebied. Dit geldt ook voor de 
relatie met gebieden buiten Nederland.

Onderdeel van de bestaande kaders is 
dat economische activ ite iten in de 
kustwateren onder voorwaarden zijn 
toegestaan. Voor de afzonderlijke 
kustwateren gelden de be le idsu it
gangspunten van:

•  De Planologische Kernbeslissing 
voor de Waddenzee;

•  Het Beleidsplan Oosterschelde;
•  Het Beleidsplan Westerschelde;
•  Het Integraal Beleidsplan Voordelta.

De natuurfunctie  staat dus voor v r ij
w e l alle kustwateren voorop. Daar
naast lig t in alle doelste llingen de

ruim te besloten om m enselijk mede
gebru ik o f behoud van het maatschap
pelijk functioneren van een gebied 
m ogelijk  te maken.

Het nieuwe beleid houdt rekening met 
sociaal-economische aspecten ((Regio
nale) werkgelegenheid en econom i
sche bedrijv igheid). Gezocht moet w o r
den naar mogelijkheden om vanuit het 
sociaal-economisch perspectief een bij
drage te leveren aan de ecologische 
doelstellingen (win-win-situatie).

In h o u d e lijk e  u itg a n g s p u n te n
•  Ecologisch duurzaam gebru ik van 

kust en zee is u itgangspunt. Hierop 
dient de schelpdiervisserij zo nodig 
te worden aangepast;

•  Beleid biedt ru im te voo r beheer dat 
recht doet aan de natuurlijke dyna
m iek van kustecosystemen en houdt 
rekening met de ren tab ilite it van de 
bedrijfstak;

Sociaal-economische consequenties 
van beleidskeuzen worden meege
wogen;
Actie f ingrijpen (cultures o f na tuur
on tw ikke ling) is m oge lijk  in de kust
wateren;
Waar nodig is, na een integrale 
beoordeling van de toelaatbaarheid 
van de schelpdieractivite it, specifiek 
beleid voor de afzonderlijke w a te r
systemen m ogelijk;
Geen afw ente ling van problem en in 
het ene gebied naar andere gebie
den.



Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor Kust eu Zee/ RIKZ
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/ RIZA



Dit document geeft een samenvatting van de resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek EVA II, de tweede fase van de EVAluatie van het schelpdiervisserijbeleid in 
de Zeeuwse Delta en de Waddenzee. Het onderzoek moet de onderbouwing vormen 
voor nieuw beleid ten aanzien van de kokkel- en mosselvisserij. De evaluatie dient ook 
om de relatie tussen schelpdiervisserij en de natuurwaarden van het ecosysteem in 
kaart te brengen.

EVA II bestaat in to taa l u it 22  onder
zoeken. Deze zijn in hoofdzaak u itge
voerd door een consortium  van A lte r
ra, het Nederlands Instituu t voor 
Vis(serij) Onderzoek (RIVO), 
het Rijksinstituut voor Kust en Zee 
(RIKZ) en het Rijksinstituut voor Inte
graal Zoetwaterbeheer en Afvalwater
behandeling (RIZA). Aan sommige 
onderzoeken hebben ook andere instel
lingen en organisaties bijgedragen.

Deze samenvatting begint met de 
beleids- en onderzoeksvragen. Daarop 
vo lg t een overzicht van de resultaten 
en bevindingen. De belangrijkste daar
van staan nog eens puntsgewijs 
samengevat in een lijs t met conclusies 
en aanbevelingen. Aan het eind van 
d it docum ent staan een begrippenlijst 
en een overzicht van de uitgevoerde 
onderzoeken.



Beleids- en onderzoeksvragen

Gesloten gebieden in de Waddenzee Gesloten gebieden in de Oosterschelde

Staatsbosbeheer 
Artikel 17 (gehele jaar) 
Structuurnota 1993 
Natuurmonumenten 
Structuurnota 1999 
Laagwaterlijn 
Kustlijn

Staatsbosbeheer

Natuurmonumenten

Structuurnota

Laagwaterlijn

Kustlijn

U itg a n g s p u n t
Tot begin jaren negentig golden er 
geen beperkingen voo r het vissen op 
schelpdieren in Waddenzee en Ooster
schelde. In de Waddenzee verdwenen 
in 1990 de laatste droogvallende mos- 
selbanken1. Mede daardoor volgde 
een grote vogelsterfte in een periode 
met geringe broedval van kokkels en 
mosselen, lage schelpdierbestanden 
en aanhoudende schelpdiervisserij. 
Sinds eind jaren tachtig had het 
M in isterie van LNV al enkele malen 
gebieden gesloten  te r bescherming 
van de bodemfauna en de vogelstand. 
In 1993 zag de Structuurnota Zee- en 
Kustvisserij het licht. Deze vorm t 
sindsdien de basis voor het visserijbe
leid. Dat leidde onder andere to t de 
permanente sluiting van ongeveer 25% 
van de droogvallende platen in de Wad
denzee en ongeveer 15% van de platen 
en slikken in de Oosterschelde.

Pijlers
Het bestaande schelpdiervisserijbeleid 
voo r de Waddenzee en de Ooster

schelde rust op drie pijlers: gesloten 
gebieden, voedselreservering en co- 
management. Bij dat laatste delegeert 
de overheid een deel van haar verant
w oordelijkheden voo r de uitvoering 
van beleid aan de visserijsector.
Bij de perm anent gesloten gebieden 
gaat het vooral om natuurbehoud en 
-herstel, m on ito ring  en onderzoek. Bij 
de keuze van deze gebieden is reke
ning gehouden met groeiplaatsen van 
zeegras. In de Waddenzee, waar de 
mosselbanken beg in ja ren  negentig 
waren verdwenen, is het streven om 
opn ieuw  te komen to t 2 .0 00  à 4.000 
hectare stabiele mosselbanken. T ijde
lijk  zijn daarvoor aanvullend gebieden 
gesloten geweest voor visserij. Het 
voedselreserveringsbeleid richt zich 
op het behoud van de aantallen 
schelpdieretende vogels op het niveau 
van de jaren tachtig. Doordat de 
schelpdiervisserij w o rd t beperkt of 
gestaakt wanneer de schelpdierbe
standen op een te laag niveau dreigen 
te komen, moet d it beleid in magere 
jaren extra voedseltekort voor schelp

dieretende vogels voorkom en.
Voor het co-management hebben 
overheid en visserijsector in overleg 
bindende afspraken gemaakt over het 
beheer van de schelpdierbestanden in 
de niet-perm anent gesloten gebieden. 
Ais onderdeel van d it co-management 
voert de sector zelf handhaving en 
sanctionering uit. De sector legde in 
visplannen onder andere vast, dat 
bestaande zeegrasvelden noo it bevist 
mogen worden, dat mosselbanken 
noo it door kokkelvissers bevist mogen 
w orden en dat de droogvallende mos
selbanken alleen onder zeer bepaalde 
condities door mosselvissers bevist 
mogen worden.

E v a lu a tie
Van begin af aan is het nieuwe schelp
diervisserijbeleid begeleid door onder
zoek. Het evaluatieonderzoek w il du i
de lijkhe id verschaffen over de aard en 
omvang van de effecten van schelp
diervisserij op de natuurwaarden in 
Waddenzee en Oosterschelde. Dit 
m oet gebeuren tegen de achtergrond

ALTERRA
WAH E NIN B E N□

ANI MAL SCIENCES GROUP 
m WAH E N I N B ENill.M Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

1 De definitie van cursieve woorden is te vinden in de begrippenlijst



van autonom e ontw ikke lingen.
In 1998 vond een eerste evaluatie 
plaats. De uitkomsten waren reden voor 
bijstelling van het beleid, maar veel vra
gen bleven nog onbeantwoord. In het
zelfde jaar werd daarom een plan voor 
nader onderzoek opgesteld: EVA II. 
Beleidsvragen zijn daarin vertaald naar 
onderzoeksvragen. Bij de ontwikkeling 
van dit plan werden naast het Ministerie 
van LNV ook het Ministerie van Verkeer 
& Waterstaat en de belangrijkste natuur- 
beschermings- en visserij-organisaties 
betrokken.
Dit tweede evaluatieonderzoek ging in 
1999 van start en loopt to t 2004. Het 
wetenschappelijke onderzoek binnen 
EVA II is bedoeld om voldoende kennis 
over onder andere de effecten van het 
recente beleid op te leveren. Dit is nodig 
om beslissingen te kunnen nemen over 
het toekomstige schelpdiervisserijbeleid.

Behalve aan de doelstellingen en maat
regelen van de Structuurnota en de 
effecten van schelpdiervisserij is ook aan
dacht besteed aan de ontw ikkeling van 
de draagkracht voor schelpdieren en 
vogels van de Oosterschelde en de Wad
denzee.

O n d e rzo e k s d o e le n  

De beleidsvragen die van belang 
waren voor EVA II:
1. W a t zijn  de to e la a tb a re  effecten  

van de schelpdiervisserij op  de 

b od em bio to pen  stab ie le  m ossel
banken, d ro og va llend e  w a d p la -  

ten , kokkelbanken en zeegrasvel
den? W e lke  effecten  op de  

schelpdieretende en b io too paf- 
hanke lijke  vogels in de ku s tw ate 
ren zijn  toe laatbaar?

Deze beleidsvraag genereert twee

concrete onderzoeksvragen:
•  Hoe en in welke mate beïnvloeden 

de verschillende vorm en van schelp
diervisserij de belangrijke bodem bi
otopen?

• En hoe en in welke mate beïnvloedt 
de schelpdiervisserij het voedselaan
bod van scholekster en eidereend, 
die van grote schelpdieren leven, en 
andere vogels die van deze b io 
topen afhankelijk zijn?

2. Een hu id ige  m aa treg e l is h et slu i
ten  van geb ieden  voor de visserij. 
Deze h ee ft voo ra l het herste l van 

b elan grijke  b od em bio to pen  to t 
d o e i, m et nam e d roogvallende  

m osselbanken en zeegrasvelden . 
Een andere  m aa treg e l is het voed- 
selreserveringsbele id . Hebben  

deze m aatreg e len  h et beoogde  

e ffect gehad?



Dit le id t to t de volgende onderzoeks
vragen:
• Heeft het areaal droogvallende mos

selbanken zich hersteld to t het 
gewenste niveau? Zo niet, is dat dan 
te w ijten  aan de schelpdiervisserij, 
aan andere menselijke invloeden of 
aan natuurlijke factoren?

• Hebben de zeegrasvelden zich maxi
maal kunnen herstellen? Zo niet, is 
d it dan te w ijten aan de schelpdiervis
serij, aan andere menselijke invloe
den o f aan natuurlijke factoren?

• Kloppen de methoden die eerder 
zijn gebru ikt voo r de berekeningen 
van de voedselbehoefte van schelp- 
dieretende vogels?

• Hoe verhouden de waargenom en 
aantallen vogels zich to t de streef- 
aantallen o fw e l re fe rentieaanta llen l

•  Hoe kunnen eventuele afw ijk ingen 
daarin verklaard worden?

3. Is het resu ltaat van effecten  en  

m aatreg e len  zodan ig , d at N eder
land aan de in te rn a tio n a le  ver
p lich tingen  u it de EU-Vogelricht- 
lijn  en E U -H ab ita trich tlijn  voldoet?  

W a t lee rt toetsing  van het 
bestaande bele id  en w a t  zijn  

m ogelijke  garanties voor de to e 
komst?

Onderzoeksvragen:
• Is het huid ige voedselreserverings- 

beleid voldoende om te voorkom en 
dat de schelpdiervisserij op de lange 
term ijn  negatieve effecten kan u it
oefenen op de populaties schelpdie- 
retende vogels?

• Zijn er aanw ijzingen dat wadvogels 
die niet van grote schelpdieren 
leven zich in negatieve zin o f posi
tieve zin hebben ontw ikke ld? En zijn 
die eventuele ontw ikke lingen het

gevolg van de schelpdiervisserij, van 
andere menselijke factoren o f van 
natuurlijke factoren?

• Zijn de effecten van de schelpdier
visserij ‘s ign ificant’ in term en van de 
EU-Habitatrichtlijn? Deze laatste 
deelvraag kom t in het vervolgtra ject 
van EVA II aan de orde.

4. M ochten  er e ven tu ee l negatieve  

effecten  van de schelpdiervisserij 
b lijken , w e lk e  aanvu llen de  m aat
regelen  zijn  in d at geval m o g elijk  

om  deze e ffecten  te  verm inderen?

•  Deze vraag kom t in het vervo lg
traject van EVA II aan de orde.

ALTERRA
WAH E NIN B E N□

MIMAI- SCIENCES B R □ U P 
WAG EN ING E N Ml. ■ Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat



Resultaten en bevindingen per onderwerp en gebied

i i Bestand MAX

M eteen ecosysteemmodel berekende maximale draagkracht voor schelpdieren in de westelijke 
Waddenzee (lijn) en de gemeten bestanden (balken).

W a d d e n z e e  a lg e m e e n : d ra a g 
k rach t v o o r s c h e lp d ie re n  en  

vog e ls
Er is sprake van verm inderende draag
kracht voo r schelpdieren ten opzichte 
van de referentieperiode die het 
beleid hanteert, de ja ren tachtig. De 
draagkracht verm indert door de afna
me van de groei van fy top lankton. 
M ogelijk  w o rd t dat op zijn beurt ver
oorzaakt door de sterk teruglopende 
hoeveelheid fosfaat; ju is t in de refe
rentieperiode was sprake van eu tro fië 
ring. Ook teruglopende hoeveelheden 
stikstofverb ind ingen o f veranderingen 
in de helderheid van het w a te r kun
nen een ro l spelen. Dat laatste hangt 
onder meer samen met on tw ikke lin 
gen en activite iten in de kustzone. De 
gemeten verm indering van de hoe
veelheid voedingsstoffen le id t volgens

m odelberekeningen to t een afname 
van de productie van fy top lankton en 
van algenetende dieren met ongeveer 
40%. Afname van de productie van het 
fy top lankton zal doorwerken in de 
maximale omvang van de schelpdier
bestanden.
De zeer grote bestanden die soms 
voorkom en, ontstaan door één goede 
broedval. Een goede jaargang zorgt 
vervolgens voor een serie goede 
schelpdierjaren. Een lagere maximale 
omvang van de stand le id t ertoe, dat 
series succesjaren zeldzamer zullen 
worden.
Berekeningen hebben du ide lijk  
gemaakt, dat mosselbanken de bodem 
verrijken met nutriën ten. Vooral mos
selen deponeren slib en organisch 
m ateriaal en zorgen voor m ineralisatie 
en daarmee extra nutriën ten. Een

goede schelpdierstand verbetert zo de 
condities voor zijn eigen groei.
De natuurlijke draagkracht voor scholek
sters en eidereenden hangt af van het 
schelpdieraanbod en lag daarom in de 
jaren negentig lager dan in dejaren 
tachtig. Verdere terugdringing van eutro
fiëring to t aan natuurlijke waarden is uit
gangspunt voor het milieubeleid en zal 
zowel effect hebben op het schelpdier
aanbod ais op de draagkracht voor 
scholeksters en eidereenden.

O o ste rsch e ld e  a lg e m e e n : d ra a g 
k rach t s c h e lp d ie re n  en  vog e ls
Voor de Oosterschelde is gedurende 
het onderzoek vastgesteld, dat de 
draagkracht voor kokkels afnam ten 
opzichte van de referentieperiode van 
1987-1991. Dit ge ld t vooral voor de 
Noordtak en het Komgebied. Dat heeft
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verschillende redenen. De Deltawer
ken hebben het getijverschil verkleind 
en de stroom snelheden doen dalen. 
Ook de uitw isseling van zand met de 
Voordelta is afgenomen. D it alles le idt 
to t verlag ing van de platen. Verder is 
sprake van afnemende helderheid van 
het water. Daardoor verm indert de 
algengroei en kom t er m inder voedsel 
voo r schelpdieren beschikbaar.
Onder de schelpdieren rukt een u it
heemse soort op: de Japanse oester. De 
toenemende voedselopname door deze 
oesters resulteert waarschijnlijk in voed- 
selconcurrentie met kokkels. Door u it
breiding van het met oesters bedekte 
oppervlak v indt inm iddels enige ruimte- 
concurrentie met kokkels plaats.
D it alles heeft consequenties voo r de 
kokkelstand en het aantal scholek
sters. De draagkracht zal in de nabije

toekom st naar verwachting blijven 
afnemen vanwege de gevolgen van de 
Deltawerken, met name de verlaging 
van de platen. Ook verdere on tw ikke
ling van de Japanse oester kan to t 
draagkrachtverm indering leiden. De 
plaatverlaging in het gebied maakt het 
habitat voor kokkels steeds m inder gun
stig en voor Japanse oesters gunstiger.

W a d d e n z e e  en  O o s te rsch e ld e :  

p e rm a n e n t g e s lo te n  g e b ie d e n
In 1993 werden in verband met de afne
mende schelpdierbestanden en vogel- 
aantallen bepaalde gebieden in de 
Waddenzee permanent gesloten voor 
schelpdiervisserij. Hoofddoel van de 
sluiting was, ze ais natuurgebied onge
stoord te laten. Daarnaast behoorden 
ook de mogelijkheden voor m onitoring 
en onderzoek to t de sluitingsdoelen. De

gesloten gebieden in de Waddenzee 
zijn gekozen op grond van hun onge
reptheid, de aanwezigheid van zeegras
sen en droogvallende platen en de lig
ging van bestaande onderzoekslocaties. 
Ook is gekeken naar de representati
v ite it van de gebieden voor het geheel. 
Dit gebeurde om gebieden te sluiten 
waar kokkel- en mosselbanken voorkwa
men, maar ook om niet uitsluitend de 
rijkste visgronden te sluiten, w a t de vis
serijsector onevenredig zou benadelen. 
In de Oosterschelde werden eveneens 
in 1993 gesloten gebieden aangewe
zen. De selectiecriteria zijn hier destijds 
niet helder gedefinieerd. In tegenstel
ling to t de Waddenzee zijn de gesloten 
gebieden in de Oosterschelde niet 
representatief voor de schelpdierstand 
in het gebied: de kokkels groeien er 
slecht.
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Septemberschatting van de kokkelbiomassa in miljoenen kilo's vleesgewicht in het 
lito raa l van de Waddenzee, 1971-2002. De vangsten zijn weergegeven in blauw. 
Bestanden zijn vóór 1990 gebaseerd op schattingen.

Totas
1  jdar bevisi
2 ja a r bevist
3  ja a r  bevist
4 jaar bevisi
5  ja a r bevist
B ja a r bevist

Het aantal jaren da t kokkelboten in de Waddenzee van 
1992-2001 visten in vakken van ongeveer twee hectare

■ ■ v’V li/ F

F eiten  en  c ijfe rs  o v e r K o kke lv isserij
Kokkels leven ondiep ingegraven in de wadbodem. Voor het handmatig 
bemachtigen ervan maken vissers al eeuwenlang gebruik van een soort hark 
met een net erachter, de wonderklauw. Sinds de jaren zestig v ind t mechani
sche kokkelvisserij plaats. De evaluatie heeft uitsluitend betrekking op de 
mechanische kokkelvisserij. Deze vindt plaats met korren vanaf een schip. 
Tegenwoordig zijn d it hydraulische zuigkorren. Ze maken eerst de bodem Ios 
met een waterstraal. Een mes van ongeveer een meter breed gaat to t drie 
centimeter de bodem in, te rw ijl een zeef de kokkels tegenhoudt en de rest 
grotendeels doorlaat. Door de spijlafstand van vijftien m illim eter worden 
alleen kokkels dikker dan 15 m illim eter en langer dan 23 m illim eter gevangen. 
Door een dikke buis achterop de kor worden de kokkels aan boord gepompt. 
De hydraulische zuigkor kan to t een waterd iepte van meer dan 15 meter 
worden gebru ikt. De brede bouw  en het grote drijfverm ogen van kokkel- 
schepen zorgen voor een diepgang van slechts 50 centimeter. Daardoor 
kunnen ze bij hoog w a te r op de wadplaten terecht, waar de meeste kokkels 
liggen. Alle 22 kokkelschepen hebben twee korren.
Een black box registreert aan boord continu de positie van een schip en het 
al dan niet werken van de pompen van de zuigkorren. Aflezing van de 
registraties gebeurt door een onafhanke lijk  bedrijf.
De kokkelvisserij v ind t plaats volgens bindende afspraken in een jaarlijks vis- 
plan. Elk voorjaar voert het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek 
schelpdierinventarisaties uit. LNV beslist op basis van de inventarisatie over het 
toestaan van kokkelvisserij in dat jaar. Ais de voorraad geringer b lijk t dan het 
afgesproken m inim um  dat voor vogels w ord t gereserveerd, v ind t geen visserij 
plaats. In de jaren negentig is er om die reden in de Waddenzee niet gevist in 
1991 en 1996 en is in 1997 alleen beneden laag w ater gevist. In de Oosterschel
de was er geen visserij van 1997 to t en met 2000  en in 2002 .

K okke lv isserij: W a d d e n z e e
Mechanische kokkelvisserij v ind t in 
hoofdzaak plaats in de Waddenzee en 
verder in de Zeeuwse delta. Het vissei- 
zoen loop t van eind augustus to t eind 
november. De opbrengsten u it de 
Waddenzee bedroegen, in jaren w aar
in werd gevist, gem iddeld ruim  vier 
m iljoen kilo schelpdiervlees over de 
periode 1990-2002.
Kokkels vestigen zich in ju n i in de 
wadbodem . Het jaar daarop kunnen 
ze in september met een grootte  van 
23 m illim e te r al g root genoeg zijn om 
te bevissen. Bij m inder goede groei- 
omstandigheden, voora l in slikkige 
gebieden, verloopt de groei trager.
Het duurt dan minstens een jaar lan
ger voordat de bevisbare grootte  is 
bereikt. Een kokkel kan m aximaal v ijf 
centim eter g root worden en w o rd t 
zelden ouder dan zes jaar.
De broedvalvan kokkels verloopt 
onregelm atig. Eens per v ie r o f v ijf  jaar 
kom t een goede broedval voor, w aar
bij veel nieuwe kokkelbanken on t
staan. Daarop kan gedurende een aan
ta l jaren gevist worden.
Kokkels van meer dan een jaar oud 
kunnen voorkom en in dichtheden van
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Septemberschatting van de kokkelbiomassa in de Oosterschelde, 1980-2002. 
De vangsten zijn weergegeven in blauw. Bestanden zijn vóór 1990 gebaseerd 
op schattingen.
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•  3 -100%  bevist
•  101 - 200% bevist
•  201 - 300% bevist
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Kokkels blackbox, opgetelde percentages van door de mechanische kokkelvisserij 
bevist oppervlak in vakken van ongeveer twee hectare in de Delta, van 1992-2001. 
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bijna geen to t meer dan 1 .000  per 
v ierkante meter. Bij d ichtheden boven 
50 per vierkante meter is sprake van 
een kokkelbank. Op ongeveer 2 0% van 
de platen in de Waddenzee werden in 
de periode 1993-2002 kokkelbanken 
aangetroffen. In sommige gebieden 
liggen vaak kokkelbanken, in andere 
komen ze nu en dan voor. Gemiddeld 
besloegen ze in deze periode ruim  7% 
van het plaatoppervlak.
Het kokkelbestand vertoon t een grote 
natuurlijke dynamiek. Over de afge
lopen tien jaar bedroeg de sterfte jaar
lijks gem iddeld 70% van de voorraad 
in de Waddenzee. De oogst door vis
serij bedraagt gem iddeld 11% van de 
populatie.
Uit resultaten van de black box 
registraties en de kokkelinventarisaties 
in de Waddenzee blijk t, dat in de open 
gebieden vanaf 1993 op alle aanwezi
ge banken één o f meerdere malen is 
gevist. Bij het bevissen van een kokkel
bank raakt het v istuig de bodem niet 
overal. Nadat een deel van de kokkels 
is weggevist, beginnen de vissporen 
elkaar te vaak te overlappen en w o rd t 
verder vissen onrendabel.
Per jaar w erd in de afgelopen jaren op

ongeveer 4% van het droogvallende 
wad gevist, waarb ij gem iddeld onge
veer 1,3 % van de w adplaten daadwer
kelijk  w erd geraakt. In het deel van de 
Waddenzee dat perm anent onder 
w a te rs taa t, raakte het v istuig per jaar 
ongeveer 0 ,8 % van het bodem opper- 
vlak. Het gaat niet noodzakelijk elk 
jaar om dezelfde delen.

K o kke lv isserij: O o s te rsch e ld e
Ook in de Oosterschelde fluctueert het 
bestand sterk. In de periode 1992-2002 
was het gebied meerdere jaren geheel 
gesloten voor kokkelvisserij. In de jaren 
dat er werd gevist, bedroeg de oogst 
gemiddeld 1,3 miljoen kilo vlees. Dat is 
2 2% van het bestand. Op 15,3% van de 
platen werd gevist, waarbij de kokkel- 
kor 6,5% van de bodem daadwerkelijk 
raakte. Het deel dat permanent onder 
w ater staat, bestond voor 1,1% uit vis- 
gebied; het geraakte oppervlak bedroeg 
0 ,2% van het totaal.

E ffec ten  ko kk e lv iss e rij in  d e  W a d 
d e n ze e : de  b o d e m
Het lig t voor de hand dat mechanische 
kokkelvisserij op korte te rm ijn  zal lei
den to t slibverlies. Resultaten van een

vergelijkend onderzoek bij Ameland 
voo r en na bevissing ondersteunen 
deze veronderste lling. Bij Ameland 
bleek een jaar na bevissing herstel te 
zijn opgetreden.
In een m onitoringsgebied langs de 
Groningse kust bleek het effect van de 
visserij na een h a lf ja a r nog meetbaar. 
O f er op langere te rm ijn  nog verschil
len te meten zijn, hangt onder andere 
af van beschikbare hoeveelheden slib, 
go lfw erk ing , stormen en om w oeling 
door bodem dieren. Om na te gaan of 
er een grootschalig langeterm ijneffect 
optreedt, zijn er vergelijk ingen 
gemaakt tussen de ontw ikke lingen in 
het slibgehalte binnen open en geslo
ten gebieden.
Uit de verzamelde gegevens komen 
aanw ijzingen, dat mechanische kok- 
kelbevissing zow el op korte, m iddel
lange ais lange term ijn , le id t to t een 
slibarmere wadbodem . Het lange te r
m ijneffect is echter gemaskeerd, door
dat de kokkelvisserij de laatste tien 
jaar voora l plaatsvindt in gebieden die 
slibrijker zijn geworden. De statisti
sche analyse staat n iet toe om de u it
spraken met meer dan 95% zekerheid 
te doen. Het is nauwelijks te verwach-

ALTERRA
W AH E N IN  B E N □

A N I M A I -  S C I E N C E S  B R D U P  
■ W AH  EN IN O  E N lH .-M

Ministerie van Verkeer en1
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

■n Afvalwaterbeha ndeli ng/ RIZA



Verandering slibgehalte
(g raviom etrisch & M alvern & Coulter)

Het relatieve verschil tussen het slibgehalte in de jaren v ijftig  en negentig.

ten dat meer analyses van de bestaan
de gegevens en meer statistische 
bewerkingen het beeld ingrijpend zul
len veranderen.
Dit gesuggereerde effect kan mede 
een gevolg zijn van een verm inderde 
kokkelstand in de open gebieden. 
Omdat schelpdieren zelf slib invangen, 
betekent m inder schelpdieren daarom 
ook een lager slibgehalte.
Daarnaast zijn er grootschalige veran
deringen in het slibgehalte meetbaar, 
die n iet zijn toe te schrijven aan de 
kokkelvisserij. Het gaat daarbij b ijvoo r
beeld om veranderingen ais gevolg 
van landaanwinningswerken, bagger- 
stort en andere waterstaatkundige 
ingrepen, zoals de A fs lu itd ijk . Ook de 
autonom e dynam iek van het systeem 
kan een ro l spelen in de ontw ikke ling .

Het grootste deel van de westelijke 
Waddenzee werd gedurende de laat
ste v ijft ig  jaar slibarmer. Het midden, 
tussen Harlingen en Lauwersoog, 
werd ju is t slibrijken In de oostelijke 
Waddenzee bleef het slibgehalte prak
tisch gelijk.

E ffec ten  ko kk e lv iss e rij in  d e  W a d 
d e n ze e : de  ko k k e ls ta n d
In de open gebieden verlaagt de visse
rij de kokkelstand. De kokkels worden 
het eerst weggevist van laaggelegen 
zandige wadplaten, waar ze het snelst 
groeien. Ze groeien ook goed op 
hoger gelegen zandige gebieden, 
voora l dicht bij de waddeneilanden.
De banken blijven het langste liggen 
op hoger gelegen slikkige gebieden. 
Kokkels groeien daar langzaam.

De kokkeld ichtheid nam in de geslo
ten gebieden toe ten opzichte van de 
open gebieden, om dat er geen visserij 
plaatsvindt. In gesloten gebieden 
kwam jaarlijks per vierkante meter 
gem iddeld ook meer kokkelbroed to t 
on tw ikke ling  dan in open gebieden.
De verschillen in hoeveelheid kokkel
broed werden echter steeds kleiner; 
aan het eind van de onderzoeksperio
de lag die hoeveelheid in de open en 
gesloten gebieden ongeveer gelijk. Na 
visserij is de broedval enigszins lager 
op de beviste kokkelbanken. Op lange
re te rm ijn  is d it effect niet meer zicht
baar.
In de afgelopen tien jaar werd m inder 
kokkelbroed aangetroffen op de laag
gelegen wadplaten. Deze verandering 
is sterker in de open gebieden, maar



ingetekend als kokkelbank 
in 1980-1991 en/of in 1993-2002

kokkelbank in 1980-1991

kokkelbank in 1993 -  2002

kokkelbank in 1980-1091ón in 1993-2002

Ligging van kokkelbanken, ingetekend door vissers. In de jaren tachtig lagen veel kokkelbanken 
in de lage delen centraal in de Waddenzee. In de jaren negentig nam het areaal daar a f

doet zich ook voor in de gesloten 
gebieden. Dit betekent dat kokkel
broed nu voora l voorkom t in hoger 
gelegen slikkige gebieden. Kokkels 
groeien daar langzamer en ze zijn er 
gevoeliger voor vorst.

E ffec ten  ko kk e lv iss e rij in  de  

O o ste rsch e ld e : d e  kokke ls ta n d
De Oosterschelde kent twee gesloten 
gebieden: een deel van de Roggen
plaat en de Noordtak.
De kokkelbiomassa per vierkante 
m eter lag in het gesloten gebied op 
de Roggenplaat in de jaren negentig 
lager dan gem iddeld over de hele 
plaat. Voor de Noordtak is het tota le 
bestand lager dan in de overige deel
gebieden. Ook de ind iv iduele kokkel- 
gew ichten zijn lager. Dit is een gevolg

van het fe it dat deze perm anent geslo
ten gebieden vanouds de m inst rijke 
kokkelgronden zijn.
De kokkelvisserij verlaagt de kokkel
stand in de Oosterschelde, net zoals in 
de Waddenzee het geval is. Het effect 
van de kokkelvisserij op de broedval 
w ijk t in de Oosterschelde af van dat in 
de Waddenzee. In enkele jaren is er 
nam elijk  een positie f effect van visserij 
op de broedval geconstateerd, te rw ijl 
er in de overige jaren geen effect 
waarneem baar was.

E ffec ten  ko kk e lv iss e rij W a d d e n 
zee: a n d e re  b o d e m d ie re n
Een neveneffect van de mechanische 
kokkelvisserij is, dat enkele tien ta llen 
procenten van de dicht onder het 
oppervlak levende bodem dieren ster

ven op de plaats waar de kokkelkor de 
bodem beroert. Dat kan ook gelden 
voo r jonge kokkeltjes.
Een ander m ogelijk  effect van de 
mechanische kokkelvisserij betreft 
‘ve rw orm ing ’ op beviste plaatsen. Dat 
is een toenam e van de aantallen w o r
men ten koste van de aantallen 
schelpdieren. H iervoor zijn geen aan
w ijz ingen gevonden. W el is daar waar 
in tensie f op kokkels werd gevist, een 
toenam e geconstateerd bij één van de 
belangrijkste prooisoorten voor w or- 
menetende vogels, de zééduizend
poot. Voor de kleinere wapenworm  
werd geen effect gevonden. Voor nog 
kleinere w orm en, zoals spioniden en 
draadworm en geldt: m inder worm en 
bij meer visserij.
De aantallen van de belangrijkste
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schelpdieren namen in beviste gebie
den af door de visserij. Dat geldt niet 
alleen voor de beviste kokkel, maar ook 
voor verspreid liggende mosselen en 
nonnetjes. Voor nonnetjes werd echter 
niet altijd en niet overal een afname ais 
gevolg van kokkelvisserij vastgesteld. 
Kokkelschelpen kunnen dienen ais sub
straat voor mosselbroed. Op grond daar
van was een verminderde mosselbroed- 
val bij kokkelvisserij te verwachten. De 
effecten van kokkelvisserij op de mossel- 
broedval zijn duidelijk op kleine schaal,

maar waren niet eenduidig aantoonbaar 
op de schaal van de Waddenzee.

E ffec ten  k o kke lv isserij 
W a d d e n z e e : vog e ls
Er zijn opm erkelijke verschillen tussen 
open en gesloten gebieden w aargeno
men in de on tw ikke ling  van de aantal
len vogels. De aantallen van de 
meeste soorten worm enetende vogels 
namen toe in de periode 1990-2002.
De toename trad vooral op in de open 
gebieden en in m inder mate in de ^  m .

; - -  - j v

F eiten  en  c ijfe rs  o v e r m osse lv isserij en  -c u ltu u r:
Visserij op w ilde  mosselen v ind t al sinds mensenheugenis plaats. In de negentiende eeuw deed 
de mosselkweek zijn in trede in de Zeeuwse delta.
Er kwamen kweekpercelen in Oosterschelde, Westerschelde en Grevelingen. Begin jaren v ijftig  
startte de mosselkweek in de Waddenzee. In de delta richtte een mosselparasiet toen veel schade 
aan. Op d it m om ent is er 4.000 hectare aan mosselkweekpercelen in de Waddenzee. In de Ooster
schelde bedraagt het perceeloppervlak ruim  2.0 00  hectare. In to taa l zijn er ongeveer 80 mossel- 
kweekbedrijven actief. Aan boord van de mosselschepen is sinds 1998 een black box  geïnstal
leerd.
Vóór 1990 werd naar schatting jaarlijks 60 to t 150 m iljoen kilo aan mosselzaad  en halfwasmosse
len u it het sublitoraal gevist en 10 to t 20  m iljoen kilo van de platen in de Waddenzee. Tegen
w oord ig  v ind t mosselzaadvisserij in het najaar v rijw e l u its lu itend plaats in het sublitoraal van de 
westelijke Waddenzee. Dit gebeurt op basis van een visplan, dat de Producenten Organisatie 
voor de Nederlandse M osselcultuur opstelt aan de hand van gegevens u it schelpdierinventarisa- 
ties. In het voorjaar v ind t er eveneens mosselzaadvisserij plaats op de overgebleven w ilde  bestan
den in de Waddenzee.
In het najaar w erd van 1992-2002 jaarlijks gem iddeld 11 m iljoen kilo netto versgewicht aan mos
selen opgevist. D riekwart ging naar kweekpercelen in de Waddenzee en de rest naar de Ooster
schelde. De mosselzaadvisserij in het voorjaar bedroeg jaarlijks een netto versgew icht van 
gem iddeld 20  m iljoen kilo. De vangst u it najaar en voorjaar samen bedraagt gem iddeld 31 m il
joen kilo netto versgewicht, overeenkomend met ongeveer 50 m iljoen k ilo  mosselzaad en ha lf
wasmosselen. In de Oosterschelde is er veel m inder zaadval en v ind t slechts incidentee l mossel
zaadvisserij plaats.
Uit Duitsland v ind t im port plaats van halfwasmosselen om u it te zaaien. Gemiddeld bedraagt 
deze im p o rt ongeveer drie m iljoen k ilo  per jaar. Deze hoeveelheid draagt in beperkte mate bij 
aan het to ta le  bestand op de percelen. Op basis van oogst- en zaadvisgegevens bedraagt de voo r
raad mosselen op 31 december op de kweekpercelen in de Waddenzee naar schatting 50 m iljoen 
kilo versgewicht. Het gaat om 12% zaadmosselen en 8 8 % halfwas en consumptiemosselen. De 
voorraad w ilde  mosselen in het sublitoraal van de Waddenzee bedroeg in de periode 1992-2002 
naar schatting eveneens ongeveer 50 m iljoen kilo.
Na gem iddeld twee groeiseizoenen oogsten de vissers de mosselen en bieden ze ter veiling aan. 
Het vissen v ind t vanaf elk schip plaats met een v ie rta l mosselkorren, kleine netten die over de 
bodem slepen. Tijdens de kweek groeit een m iljoen kilo mosselzaad, ondanks verlies door w eg
stormen en predatie, u it to t twee m iljoen k ilo  consumptiemosselen.

s  » i j  \

i ,

'JïïT -J| ■ T s : - "  -
I ->ÍM¡

' Z r .  '

p ?  -

* " 1 JÍ
' ¿ i  ■ ‘i  j

r  r
1 t i



De mosselpercelen in de Oosterschelde

Totale visserij-inspanning op mosselzaad in het voorjaar, gemeten aan het 
aantal visuren en gesommeerd over de jaren 1997-2001

De mosselpercelen in de westelijke Waddenzee

gesloten gebieden. Deze bevindingen 
hangen w e llich t samen met de aanwe
zigheid van mosselbanken. Deze heb
ben zich aanvankelijk voora l goed on t
w ikke ld  in de open gebieden onder 
Ameland en Schiermonnikoog. Rond 
mosselbanken kunnen veel w o rm en
eters, zoals bonte strandlopers, foera- 
geren.
De aantallen scholeksters namen na 
1990 af. De afname was naar verhou
ding iets sterker in gesloten gebieden. 
De lagere aantallen zijn vooral het 
gevolg van het verdw ijnen van de 
droogvallende mosselbanken in 1990. 
De nieuwe verspreid ing van de vogels 
zal afhangen van de aanwezigheid van 
kokkels, nieuwe mosselbanken en 
nonnetjes. De laatste jaren is er sprake 
van een licht herstel van de aantallen 
scholeksters.
Om het effect van kokkelvisserij op de 
conditie van scholeksters te onderzoe
ken, zijn scholeksters in open en 
gesloten gebieden gevangen. De 
scholeksters in de gesloten gebieden 
bleken een betere conditie te hebben. 
Het is niet helemaal zeker o f dat is toe 
te schrijven aan de afwezigheid van 
kokkelvisserij.

W a d d e n z e e : o n tw ik k e lin g  van  

d ro o g v a lle n d e  m o s s e lb an ken
Tussen 1971 en 1982 telde de W adden
zee een oppervlak van zo’n 1 .000  to t 
6.0 00  hectare aan éénjarige en oudere 
droogvallende mosselbanken. In de 
jaren zestig en zeventig bedroeg de 
mosselvangst op het oostelijke wad 
ongeveer 10  m iljoen k ilo  versgewicht 
per jaar. In de tweede he lft van de 
jaren tachtig liep d it op to t boven de 
20  m iljoen kilo versgewicht. Begin 
jaren negentig zorgde voortgaande 
visserij in com binatie met u itb lijvende 
zaadval en m ogelijk  ook stormschade 
voo r de v rijw e l to ta le  verdw ijn ing  van 
de droogvallende mosselbanken.
Sinds 1993 richt het beleid zich op her
stel en vervolgens behoud van 2 .000 

to t 4.000 hectare aan stabiele mossel
banken. In de visplannen voo r de 
open gebieden zijn bestaande mossel
banken opgenomen om ze te v rijw a 
ren van mechanische kokkelvisserij. In 
1994 en 2001  werd w e l mosselzaadvis
serij op de droogvallende mosselban-

ALTERRA_______
■ WAH ENINBEN□

ANI MAL SCIENCES GROUP
m WAH E N I N H ENill.M Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat



?

l l 1

L u i  3 . 1 1 1  .

I groot 
] zaad

< 0  «V* <ô*J o *  <¿> «o' &  &  &  ‘b '1 &  o >  o?> o í’  ^

Geviste hoeveelheden mosselen op wadplaten in de oostelijke Waddenzee
Ontwikkeling van het mosselbestand en het areaal aan droogvallende 
mosselbanken in de Waddenzee, 1990-2002, metingen in het voorjaar.

^  ■ ■

ken toegestaan. In 2001  gebeurde d it 
ten behoeve van onderzoek.
D uide lijk  is, dat de stevige en stabiele 
structuren van de oude mosselbanken 
zich slechts langzaam opn ieuw  vo r
men. Op droogvallende platen vind t 
gem iddeld eens per v ier jaar een 
goede mosselbroedval plaats. 
Daardoor fluc tueert de leeftijdssamen- 
stelling van de mosselen sterk. In som
mige jaren overheersen oudere jaar- 
klassen, in andere overheersen zaad- 
en halfwasmosselen. Het herstel kan, 
overeenkomstig de broedval, niet 
anders dan stapsgewijs verlopen. 
Goede broedvallen vonden plaats in 
1994 en 2 0 0 1 . M atige broedvallen 
waren er in 1996 en 1999. Met name de 
broedval uit 2001  droeg bij aan het hui

dige areaal van ruim 2.500 hectare mos
selbanken in het voorjaar van 2002 .
Om het gevoerde beleid te evalueren, 
moest worden vastgesteld o f die mos
selbanken stabiel zijn. Daarom zijn cri
teria vastgesteld om eenduidige karte
ring van het areaal aan mosselbanken 
m ogelijk  te maken. Desondanks b lijft 
een scherpe grens tussen stabiele en 
instabiele banken in de praktijk  m oei
lijk  te trekken.
Mosselzaad ban ken lopen tijdens hun 
eerste w in te r een grote kans om verlo
ren te gaan. Een pragmatische oplos
sing om het bankareaal te bepalen is 
daarom elk jaar het mosselbankopper- 
vlak in april ais ijkpunt te nemen.
Het herstel van de mosselbanken bleef 
to t eind jaren negentig achter bij de

verwachtingen. Om het herstelbeleid 
van de mosselbanken te ondersteu
nen, is een m osselhabitatkaart 
gemaakt. Die too n t de meest kansrijke 
gebieden voor het herstel van mossel
banken. Op basis van deze kaart is in 
1999 een aanvullend areaal aan meest 
kansrijke gebieden gesloten. Aan de 
25% van de Waddenzee die al voo r de 
kokkel- en mosselzaadvisserij gesloten 
was, werd nog 5% respectievelijk 1 0 % 
toegevoegd.
De mosselhabitatkaart b lijk t in zijn alge
meenheid de juiste gebieden weer te 
geven, maar ook in m inder gunstig 
geachte gebieden kunnen mosselban
ken ontstaan. In de periode 1995-2002 
lag in de 10% beste gebieden volgens 
de mosselhabitatkaart, 20-40% van de



Kaart met droogvallende mosselbanken in de Waddenzee in het voorjaar van 2002

oppervlakte aan mosselbanken. In de 
30% beste gebieden lag 4 5 -75%. Deson
danks is het de vraag of de sluiting voor 
d it aspect nuttig was. Het EVA II -onder
zoek kon geen gunstige o f ongunstige 
werking van het onbevist laten van kok
kelbanken op de vorm ing van nieuwe 
mosselbanken vaststellen. Het is w el 
aannemelijk dat het gevoerde beleid 
om via de visplannen en vergunningen 
de kokkel- en mosselvisserij te weren 
van mosselbanken, heeft bijgedragen 
aan het herstel van de droogvallende 
mosselbanken.

W a d d e n z e e : Jan L o u w -h y p o th e s e
De Jan Louw-hypothese stelt, dat het 
door bevissing u itdunnen van insta
biele jonge mosselbanken gunstig zou

zijn voo r hun stab ilite it. Via gecontro
leerde bevissing is hier onderzoek 
naar gedaan in een experimentele 
opzet. De hypothese kon niet worden 
bevestigd. De s tab ilite it was op de 
beviste banken niet hoger, maar extra 
verlies van jonge mosselbanken vond 
ook niet plaats. Deze uitkom st is niet 
zonder meer te extrapoleren naar 
andere jaren.
De zaadmosselen die bij het experiment 
zijn opgevist, zijn in de westelijke Wad
denzee uitgezaaid op de mosselperce
len. Een deel van de opgeviste mosse
len is gebruikt, om de mogelijkheid van 
bevordering van herstel van droogval
lende mosselbanken door m iddel van 
natuurbouw te onderzoeken. Het suc
ces is to t nu toe beperkt.

Jan Louw(erse)

W a d d e n z e e  en  O os te rsche ld e :  

e ffe c te n  van  m o sse lza a d v is s e rij en  

-k w e e k
Bevissing van de sublitorale mosselbe- 
standen in de Waddenzee le idt to t een 
lagere d ichthe id aan mosselen in het 
volgende jaar. Er zijn geen aanw ijz in
gen voo r effecten op langere term ijn . 
Het vinden van dergelijke aanw ijz in
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Aanvoer van consumptiemosselen vanuit de Waddenzee en de Oosterschelde naar de veiling 
in Yerseke sinds 1951  (in miljoenen kilo's versgewicht, gegevens Productschap Vis)

gen is vooralsnog wetenschappelijk 
onm ogelijk, aangezien er geen onbe
viste sublitorale mosselbanken zijn. 
Sinds 1990 is er praktisch geen aan
voer van mosselzaad en halfwasmos
selen vanaf de platen naar de percelen 
meer geweest. Dat kom t door het ver
dw ijnen van de droogvallende ban
ken, door het v rijw e l u itb lijven van 
broedval op de platen en doordat de 
platen de meeste jaren gesloten 
waren voor de visserij.
Behalve door de aanvoer van zaad- 
mosselen w o rd t de voorraad mosselen 
op kweekpercelen in de Waddenzee 
bepaald door de afvoer van mosselen

naar kweekpercelen in de Oosterschel
de en naar de ve iling in Yerseke. Dit 
verlies aan biomassa b lijk t te worden 
gecompenseerd door de re latie f 
goede groei en overleving op kweek
percelen in de Waddenzee. In com bi
natie met im p o rt van halfwasmosse
len u it Duitsland le idt d it to t 
gem iddeld naar schatting 15% meer 
mosselen in het sublitoraal van de 
Waddenzee dan in een situatie zonder 
mosselkweek.
De invloed van mosselkweekpercelen 
in de Waddenzee op het to ta le  schelp- 
dieraanbod in de perm anent onder 
w a te r liggende gebieden - en daarmee

w aarsch ijn lijk  ook op de schelpdiere- 
tende vogels - is a fhankelijk van de 
m anier van beheren. In de jaren 
zeventig leidde het perceelbeheer to t 
een goede bezetting van de percelen 
met mosselen en daarmee m ogelijk  
to t extra eidereenden. De afgelopen 
tien jaar heeft de geringe beschikbaar
heid van zaadmosselen een geringer 
bestand van mosselen op percelen to t 
gevolg.
De conclusie is, dat kweek in een 
gem iddelde situatie waarsch ijn lijk  
le idt to t een gro te r mosselbestand.
Een gem iddelde zegt in d it geval niet 
alles. Jaarlijks verplaatsen kwekers tus-



sentijds een variabel deel van de mos
selen van percelen in de Waddenzee 
naar percelen in de Oosterschelde. 
Kwantitatieve gegevens over kweek- 
gedrag in arme versus rijke jaren on t
breken helaas nog. Daardoor b lijf t 
vooralsnog ondu ide lijk  in hoeverre de 
kweek effecten heeft op de beschik
baarheid van mosselen ais voedsel 
voo r eidereenden.

W a d d e n z e e : b e s c h erm in g  zeegras
De aanwezigheid van groot en klein 
zeegras in de Waddenzee is al tien ta l
len jaren geleden gereduceerd to t 
enkele verspreide restanten. Net ais

mosselbanken herbergen zeegrasvel
den een rijke leefgemeenschap. Het 
beleid richt zich op herstel. Daarom 
zijn de meeste gebieden waar in 1993 
zeegras stond, opgenomen in de 
gesloten gebieden. De visplannen 
voorzien erin, dat bij de sector beken
de nieuwe vindplaatsen van zeegras in 
de open gebieden onm idde llijk  w o r
den gesloten. Habitatkaarten geven 
aan dat ook andere gebieden, vooral 
langs de randen van de Waddenzee, 
geschikt kunnen zijn voor zeegras. 
Groot zeegras is in de gesloten gebie
den vooruitgegaan in Noord-Gronin- 
gen, de Eemsmond en onder Rottu

merplaat. In de open gebieden was er 
u itb re id ing  bij Schiermonnikoog. Ook 
zijn er planten gevonden langs de Gro
ningse kust. In de havenkom van Ter
schelling ging het groot zeegras achter
uit. Het klein zeegras breidde zich in de 
evaluatieperiode enigszins uit in zowel 
gesloten ais open gebieden.
Er zijn geen aanw ijzingen dat kokkel
visserij de kans op vestig ing van zee
gras na 1993 heeft beïnvloed, maar 
hiernaar is geen gericht onderzoek 
gedaan. Behalve in gebieden waar 
geen kokkelvisserij plaatsvond, heeft 
zich ook in één vrij g root gebied langs 
de Groningse kust klein zeegras kun-
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nen vestigen nadat er in 1993 en 1995 
op kokkels was gevist. Hier werden ook 
regelmatig kiemplanten van groot zee
gras gevonden.
Doordat deze groeiplaats van het zee
gras niet bij de kokkelvissers bekend 
was, is het grootste deel van d it areaal 
vervolgens weer weggevist. Dit 
bevestigt dat bevissing van bestaande 
zeegrasvelden schadelijk is. 
M isverstanden zijn in de toekom st te 
voorkom en door direct na signalering 
te zorgen voo r slu iting van het betre f
fende gebied. Het b lijk t echter m oei
lijk  om jonge planten waar te nemen. 
Daardoor bestaat het risico dat nieu
we vestig ingen in de open gebieden 
niet tijd ig  worden ontdekt.

W a d d e n z e e : V o e d s e lre s e rv e r in g  

v o o r s c h e lp d ie re te n d e  vog e ls
Het beleid neemt de ja ren tachtig ais 
referentieperiode. Er waren toen 
ongeveer 260.000 overw interende 
scholeksters en 130.000 overw in teren
de eidereenden. Sindsdien is het aan
ta l schelpdieretende vogels afgeno
men. Het aantal scholeksters daalde 
to t aan 1998 to t 150.000 en bedraagt 
nu weer 170.000 overw interende 
exemplaren. Het aantal eidereenden 
nam af to t 100 .000  vogels, waarvan er 
tienduizenden uitweken naarde 
Noordzee.
De dalingen worden toegeschreven 
aan schaarste van schelpdieren ten 
opzichte van de referentieperiode. In 
een aantal jaren deed zich hoge sterf

te onder scholeksters en eidereenden 
voor. Onder scholeksters zijn deze 
voora l het gevolg van strenge w inters. 
Ais de w adplaten bevriezen, kunnen 
de vogels het daar aanwezige voedsel 
niet bereiken. Bij eidereenden hangt 
hoge sterfte samen met een tekort 
aan geschikte sublitora le mosselen. 
Infecties met parasieten kwamen 
onder eidereenden ook w e l voor, 
maar die hebben hoogstens een 
secundaire ro l gespeeld.
Om de daling in aantallen schelpdier- 
eters te keren, is sinds 1993 een voed- 
selreserveringsbeleid van kracht voor 
schelpdieretende vogels zoals scholek
sters en eidereenden. Voedselreserve
ring betekent, dat er naast de schelp
diervisserij nog voldoende
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maart (Gegevens SOVON)

schelpdieren overblijven voor deze 
vogels. Het beleid moet vooral in 
voedselarme jaren voorkom en dat ze 
met extra voedselschaarste ten gevol
ge van schelpdiervisserij te kampen 
krijgen. U itgangspunt voor het voed- 
selreserveringsbeleid vorm en de aan
ta llen schelpdieretende vogels die in 
de periode 1980-1990 in de W adden
zee verbleven, in com binatie met de 
voedselbehoefte per dier. Het huid ige 
voedselreserveringsbeleid heeft een 
voedseltekort voo r de referentieaan- 
ta llen schelpdieretende vogels niet 
kunnen voorkom en. Voor voedselre
serveringsbeleid zijn schattingen 
nodig van de voo r vogels beschikbare 
schelpdierbestanden aan het begin 
van de w inter. Vanaf 1990 zijn met dat

doei in het voorjaar kw antitatieve 
bestandsopnamen uitgevoerd. De 
resultaten werden geëxtrapoleerd 
naar het najaar. Uit het EVA II -onder
zoek is gebleken, dat daarbij de actue
le hoeveelheid met gem iddeld 38% te 
hoog is ingeschat. Omdat geen reke
ning werd gehouden met slechtere 
groei in kokkelrijke jaren, zijn deze 
jaren het meest overschat. In arme 
jaren klopt de schatting beter. Sinds 
2003 zijn de oorspronkelijk  onjuiste 
schattingen gecorrigeerd.

S choleksters  in  d e  W a d d e n z e e :  

e c o lo g is c h e  en  fys io lo g isc h e  v o e d 
s e lb e h o e fte
Voordat de droogvallende mosselban- 
ken in 1990 verdwenen, leefde naar

schatting ruim  de he lft van de scholek
sters in de Waddenzee van mosselen. 
Mosselbanken vorm den een stabiele 
voedselbron voor scholeksters. Voor 
het belangrijkste alternatief, kokkels, 
ge ld t dat veel minder. Kokkelbroedval 
is in het W addengebied nam elijk een 
g rillig  fenomeen: de kokkelstand fluc
tueert met meer dan een factor tien. 
Modelberekeningen leren, dat de kok
kel in de periode 1990-2001 veru it de 
belangrijkste prooi werd. In de meeste 
jaren vormde de kokkel 40-70% van het 
menu van de scholekster. Op de tweede 
plaats kwam het nonnetje met 20-30% 
in de meeste jaren. Mosselen speelden 
in deze periode nauwelijks een rol.
Het voedselreserveringsbeleid vanaf 
1993 gaat vooral u it van de fys io lo g i-
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sehe voedselbehoefte van de scholek
ster. Dit is de hoeveelheid vlees die een 
scholekster in de loop van de w in te r to t 
zich moet nemen om in goede conditie 
te blijven: ongeveer 65 kilo vlees per 
winter. Deze benadering veronderstelt, 
dat elke vogel erin zou slagen de aan
wezige hoeveelheid schelpdieren voor 
de volle honderd procent te verschal
ken. In de praktijk zijn schelpdieren die 
in te lage dichtheid voorkomen niet 
oogstbaar voor de vogels. Ook hoge 
dichtheden aan schelpdieren zijn maar 
beperkt oogstbaar, doordat de vogels 
elkaar op een gegeven m oment gaan 
hinderen. Verder is een deel van de 
schelpdieren te klein om ais voedsel te 
kunnen dienen. Bovendien vindt de 
schatting van de totale hoeveelheid 
vleesgewicht plaats in september, ter
w ijl de schelpdieren in de loop van de 
w in te r vermageren. Sommige sterven 
zonder te zijn opgegeten.

Om al deze redenen dient, om voed
selschaarste bij vogels te voorkom en, 
de ecologische voedselbehoefte de 
basis voor het voedselreserveringsbe
leid te zijn. M odelberekingen en sta
tistische analyse houden rekening met 
a lternatieve voedselbronnen, maar 
n iet met m ogelijke verslechteringen in 
het broedgebied buiten de W adden
zee. Echter, scholeksterpopulaties die 
het hele jaar van de Waddenzee en 
andere getijdengebieden afhankelijk 
zijn, zoals de broedpopulaties op Texel 
en Schiermonnikoog, laten ook een 
sterke afname zien. Dit w ijs t op een 
oorzaak binnen de Waddenzee. De 
m odelberekeningen geven aan, dat bij 
afwezigheid van mosselbanken er per 
scholekster 200  k ilo  kokkelvlees 
beschikbaar zou moeten zijn in sep
tember. Dit kom t overeen met onge
veer 3,1 maal de fysiologische voed
selbehoefte van de vogels van

september to t en met maart. Rond 
deze ecologische voedselbehoefte 
geldt een onzekerheidsmarge die 
m oe ilijk  nauwkeurig is te bepalen, 
maar die enkele tien ta llen k ilo ’s zou 
kunnen bedragen. Deze uitkomsten 
sluiten aan bij de uitkomsten van onder
zoek in Frankrijken Groot-Brittannië.
Bij een ge lijkb lijvend streefgetal van
260.000 scholeksters betekent d it dat 
er ongeveer 52 m iljoen kilo kokkel
vlees aanwezig zou moeten zijn in een 
situatie zonder mosselbanken. Ais er
4.000 hectare aan mosselbanken zou 
zijn, zou er ongeveer 25 to t 30 m iljoen 
kilo kokkelvlees gereserveerd behoe
ven te worden voor de scholeksters.
De genoemde 52 m iljoen kilo kwam in 
de onderzoeksperiode slechts zelden 
in de Waddenzee voor. Voortzetting 
van het huid ige reserveringsbeleid zou 
m ogelijk  - onder aanname dat de kok- 
kelbestanden en afwezigheid van



droogvallende mosselbanken u it de 
jaren negentig representatief zijn voor 
de toekom st - leiden to t verdere afna
me van het aantal scholeksters. 
Inschatting van de draagkrachtontw ik- 
keling is van belang voor de analyse 
van de m ogelijkheden om de referen- 
tieaanta llen vogels te realiseren. Een 
draagkrachtschatting met een grote 
onzekerheidsmarge leert, dat het hu i
dige aantal van 170.000 scholeksters 
to t ongeveer 130.000 zou kunnen 
dalen ais er geen mosselbanken zijn. 
Zonder herstel van droogvallende 
mosselbanken in de Waddenzee zu l
len de streefaantallen scholeksters 
n iet bereikt worden.
Ais er geen kokkelvisserij was, zoals in 
de afgelopen periode heeft plaatsge
vonden, zou de draagkracht voor 
scholeksters naar schatting 15.000 
hoger liggen.

O o ste rsch e ld e : V o e d s e lre s e rv e r in g  

v o o r scho leksters
Voor de voedselreservering in de 
Oosterschelde gelden de vogelaantal- 
len u it de periode 1987-1990 ais refe
rentie. Het gaat in die t ijd  om 64.000 
scholeksters, waarvan er naar schat
ting  54.400 niet van mosselen leefden. 
Sinds het eind van de jaren tachtig is 
het aantal afgenomen to t 35.000 over
w interende scholeksters in de Ooster
schelde.
De fysiologische voedselbehoefte van 
een scholekster van septem ber to t en 
met maart lig t in de Oosterschelde 
met ongeveer 60 kilo vlees iets lager 
dan in de Waddenzee. Dat kom t onder 
andere vanwege het m ildere klimaat. 
De ecologische voedselbehoefte lig t 
ook lager. Die w o rd t h ier geschat op 
150 kilo kokkelvlees per scholekster, 
met een onzekerheidsmarge van enke
le tien ta llen k ilo ’s. Dit heeft naast de

lagere fysiologische voedselbehoefte 
te maken met de betere beschikbaar
heid van de voedselgronden.
Het voedselreserveringsbeleid is in de 
Oosterschelde in 1999 en 2000  aange
past door de voedselreservering te 
verhogen. Bovendien is het referentie- 
aantal scholeksters verlaagd. De aan
passing accepteert de teruggang in de 
draagkracht voor scholeksters ais 
gevolg van het verplaatsen van mos- 
selkweekpercelen naar d ieper water. 
De huid ige voedselreservering is geba
seerd op de 54.400 niet-mosseletende 
scholeksters gedurende het w in te r
halfjaar. Naast kokkels zijn voor die 
scholeksters nauwelijks andere voed
selbronnen voorhanden. De slechte 
voedselsituatie vanaf de referentiepe
riode to t het eind van de jaren negen
tig  was toe te schrijven aan afnem en
de kokkelbestanden.
Om de po tentië le draagkracht in de
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Oosterschelde voor 54.400 scholeksters 
te realiseren, is naar schatting 8,1  m il
joen kilo kokkelvlees nodig. Een derge
lijk bestand heeft er de afgelopen 
tw aa lf jaren maar drie keer gelegen.
Dat verklaart de afname van de scholek- 
sterstand ten opzicht van de referentie
periode. Berekeningen wijzen uit, dat 
de verlaging van de platen en de daar
aan gekoppelde verkorting van de 
beschikbare foerageertijd, to t nu toe 
geen rol van betekenis heeft gespeeld. 
Ais de kokkelbestanden van de jaren 
negentig representatief zijn voor de 
toekomst, zal het aantal scholeksters in 
de Oosterschelde kunnen fluctueren 
rond de 39.000. Dat is iets meer dan de 
huidige aantallen. Zonder kokkelvisserij, 
zoals die in deze periode heeft plaats
gevonden - dus inclusief begin jaren 
negentig, toen de reservering lagerwas 
- zou de draagkracht naar schatting
3.300 scholeksters hoger liggen.

W a d d e n z e e : E id e re e n d e n
Het in 1993 ingestelde beleid ging 
ervan uit, dat de mosselkweek en de 
bijbehorende zaadvisserij voor eide
reenden in het sublitoraal n iet veel 
verandert. De aanname was, dat de 
mosselen vooral binnen het systeem 
w orden verplaatst. Daarom was er 
geen voedselreserveringsbeleid voor 
het sublitoraal. Na de eidereenden- 
sterfte in 1999 w o rd t er sinds 20 00  8 ,6  

m iljoen kilo vlees gereserveerd in het 
sublitoraal van de Waddenzee. Deze 
hoeveelheid is gebaseerd op de fysio
logische voedselbehoefte en niet op 
de ecologische. Ook na invoering van 
d it nieuwe beleid deed zich in 2000  en 
2001  nog massale sterfte onder eide
reenden voor.
Modellen leren, dat de netto energeti
sche opbrengst van verschillende 
prooisoorten afneemt met toenemende 
schelpdikte, afnemende vleesinhoud en

toenemende duikdiepte. Vanuit die 
gegevens zijn sublitorale mosselen voor 
de eidereend het aantrekkelijkst ais 
prooi. Experimenten met eidereenden 
in gevangenschap bevestigen deze 
voorkeur. De mosselen die permanent 
onderw ate r liggen, hebben een veel 
dunnere schelp en een hoger vleesge- 
w icht dan de mosselen op de platen. In 
volgorde van afnemende aantrekkelijk
heid komen vervolgens: sublitorale kok
kels, litorale kokkels en een andere 
schelpdiersoort, Spisula.
Voor eidereenden is de ecologische 
voedselbehoefte afgeleid u it het ver
band tussen voedselaanbod en sterfte. 
Voor de eidereend geldt een referen- 
tieaanta l van 130.000. Om bij d it refe- 
rentieaantal een verhoogde kans op  
sterfte  te verm ijden, zou er op 1 janua
ri ongeveer 60 m iljoen kilo versge
w ich t aan meerjarige sublitora le mos
selen aanwezig moeten zijn. Uit
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schattingen b lijkt, dat dergelijke 
bestanden tussen 1970 en 1990 meest
al aanwezig waren. In de afgelopen 
tien jaar is een dergelijke kw antite it 
echter slechts v ijf  keer aangetroffen. 
Een belangrijke vraag is, w e lk  effect 
de m osselcultuur sinds begin jaren 
v ijft ig  heeft gehad op het voedselaan
bod voo r de eidereend. Door die cul
tu u r overw interden in de periode 
1970-1990 m ogelijk  meer eidereenden 
dan anders m ogelijk  zou zijn geweest.

C u m u la tie v e  e ffe c te n
Kokkelvisserij heeft een verm indering 
van de kokkelstand in navolgende 
jaren to t gevolg. Dat ge ldt ook voor 
jaren waarin na visserij voo r scholek
sters, eidereenden en andere schelp- 
diereters, zoals meeuwen nog vo l
doende ove rb lijft. Verkennende 
berekeningen voo r de Waddenzee w ij
zen uit, dat de bestandsverm indering

door visserij n iet één op één door
w e rk t in volgende jaren. Als er tien 
k ilo  kokkels w o rd t weggevist, w erkt 
dat in het navolgende jaar door ais 
een reductie van zeven kilo. De reduc
tie  bedraagt geen tien kilo, zoals w e l
licht verwacht, om dat natuurlijke 
sterfte en groei invloed uitoefenen op 
het u ite indelijke effect. Dit percenta
ge van 70% geldt alleen ais er geen 
strenge w in te r vo lgt. Een strenge w in 
te r le id t to t hoge sterfte onder kok
kels, maar er vo lg t meestal w e l een 
goede broedval op. De verm indering 
van het bestand door bevissing le idt 
to t voedselschaarste onder de schelp- 
diereters, ais er meerdere jaren achter
een gevist w ord t, te rw ijl een nieuwe 
broedval van kokkels u itb lijft.
Het verdw ijnen van de mosselbanken 
begin jaren negentig is waarsch ijn lijk  
een cum ula tie f effect geweest van 
dalende draagkracht, stormen en

voortgaande mosselvisserij op een 
m om ent dat broedval u itb lee f ais 
gevolg van zachte w inters.
De algemene conclusie is, dat de o n t
w ikke ling  van aantallen schelpdieren 
en schelpdieretende vogels het gevolg 
is van cum ulatieve effecten van ver
schillende sturende factoren. Over 
scholeksters is inm iddels voldoende 
bekend om daarvan een du ide lijk  
beeld te kunnen schetsen. De draag
kracht voo r hun voedsel, schelpdieren, 
w o rd t met name bepaald door de 
nutriëntenaanvoer en het lichtk lim aat 
onder water. De tem peratuur is sterk 
bepalend voor het voortplantingssucces 
van de schelpdieren. In jaren met lage 
bestanden oefent de schelpdiervisserij 
invloed uit op de beschikbare voedsel- 
hoeveelheid voor schelpdieretende 
vogels. De combinatie van deze facto
ren is grotendeels bepalend voor de 
aantallen scholeksters.
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In de aantallen scholeksters in de 
Waddenzee zijn tussen 1974 en nu 
du ide lijk  drie perioden te onderschei
den. Tussen 1975 en 1989 treedt een 
gele idelijke stijg ing op, gevolgd door 
een sterke daling tussen 1990 en 1997. 
Vanaf 1998 zet w eer een licht herstel 
in. De sterkste omslag v ind t plaats aan 
het eind van de jaren tachtig. Deze 
valt samen met een waargenom en 
regime-verschuiving in de zeeën van 
Noordwest-Europa. De daling in scho-

leksteraantallen treedt tegelijk op met 
daling van de draagkracht voor schelp
dieren, het begin van een lange periode 
met warmere lentes, het verdwijnen 
van de droogvallende mosselbanken en 
voortgaande kokkelvisserij in jaren met 
een lage kokkelstand.

D e to e k o m s t
In de Waddenzee is de afgelopen 
decennia eens in de acht to t tien jaar 
een sterk verhoogd kokkelbestand

waargenom en. Het lijk t waarsch ijn lijk  
dat dergelijke sterke fluctuaties zich 
ook in de toekom st zullen blijven 
voordoen, w aarb ij de pieken lager zul
len blijven. Bij voortgaande bescher
m ing zullen de oppervlaktes droogval
lende mosselbanken zich verder 
kunnen herstellen. Verm oedelijk zal 
het areaal van mosselbanken u ite inde
lijk  kunnen fluctueren tussen de waar
genomen waarden van 1 .00 0 -6 .000 

hectare in de referentieperiode.



De eu tro fië ring  betre ft een autonom e 
on tw ikke ling . Het is de verw achting 
dat de eu tro fië ring  nog w a t verder zal 
terug lopen. Daarmee kom t de draag
kracht in de Waddenzee op term ijn  
w eer dicht bij de natuurlijke waarde. 
Die waarde bedraagt ongeveer de 
he lft van de sterk door de mens beïn
vloede waarde u it de ja ren tachtig.
Een g root mosselbestand kan deze 
terug lopende draagkracht gedeelte lijk 
compenseren.

A ctiv ite iten in de Noordzeekustzone, 
zoals storting van baggerspecie, beïn
vloeden mede de troebelheid van de 
Waddenzee. Veranderingen hierin 
kunnen effect hebben op de draag
kracht van de Waddenzee voo r schelp
dieren.
Ais de klim aatverandering met haar 
tem peratuurstijg ing doorzet, zal de 
voo rtp lan ting  van kokkels, mossels en 
nonnetjes m ogelijk  verder verm inde
ren. Wanneer daarbij de Japanse

oester in de Waddenzee een gro ter 
deel van de draagkracht voo r schelp
dieren gaat innemen, betekent d it een 
verdere daling van de hoeveelheid 
voo r vogels beschikbare schelpdieren. 
In de Oosterschelde zullen het onder 
invloed van de storm vloedkering 
dalende plaatoppervlak en een moge
lijke verdere u itb re id ing  van de Japan
se oester de draagkracht verder ver
m inderen.
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A lg e m e e n
a. Het lijk t aannem elijk dat au tono

me on tw ikke lingen in de W adden
zee en Oosterschelde zullen zor
gen voor een verlag ing van de 
draagkracht voo r schelpdieren in 
deze kustecosystemen. Het is daar
om de vraag o f de toestand van 
enkele jaren vóór het to tstandko
men van de Structuurnota Zee- en 
Kustvisserij nog w e l ais referentie 
kan dienen voor vogelstand en vis
serij.

b. Mosselbestanden en in mindere 
mate kokkels kunnen afnemende 
draagkracht gedeelte lijk  compen
seren, om dat ze organisch m ateri
aal vastleggen. Daardoor ontstaat 
lokaal extra mineralisatie,

w aardoor de productiv ite it van het 
gebied w o rd t gestimuleerd.

c. De broedval van kokkels v ind t m in
der dan vroeger plaats in de lage 
en zandiger delen van de W adden
zee.

E ffec ten  van  sch e lp d ie rv is s e rij
d. Mechanische kokkelvisserij le idt 

direct na bevissing to t een slibar- 
mere wadbodem . Er zijn aanw ijz in
gen dat d it effect op m iddellange 
en lange te rm ijn  voo rtduu rt.

e. Er zijn ook grootschalige verande
ringen in het slibgehalte vastge
steld die niet kunnen worden toe
geschreven aan de visserij.

f. Er zijn geen aanw ijzingen dat kok
kelvisserij de kans op vestig ing van

nieuw zeegras beïnvloedt. Kokkel
visserij in bestaande zeegrasvelden 
is schadelijk.

g. Bevissing van kokkels le idt to t een 
lagere kokkelstand in Waddenzee 
en Oosterschelde en le id t op 
beviste plaatsen to t enkele tie n ta l
len procenten sterfte van dicht 
onder het bodem oppervlak leven
de dieren.

h. De hypothese dat bevissing van 
mosselzaadbanken gunstig zou 
zijn voo r de on tw ikke ling  van die 
banken doordat de s tab ilite it zou 
worden verhoogd, kon in een 
experim ent niet worden bevestigd. 
Gecontroleerde bevissing leidde 
evenmin to t extra verlies van jonge 
mosselbanken.



E ffec ten  van  g eb ie d s s lu itin g
i. Tussen 1990 en 1994 waren er

praktisch geen mosselbanken in de 
Waddenzee. Vanaf 1995 trad gele i
de lijk  herstel op to t 2.500 ha in 
20 0 2 . Het herstel b lijk t het gevolg 
te zijn van vergunningenbeleid, 
visplannen en de inste lling van 
gesloten gebieden, 

j. Veldwaarnem ingen laten een licht 
herstel van zeegrasvelden zien. 
Bescherming m iddels gebiedsslui
ting  w erk t goed en maatregelen in n. 
visplannen zijn gedeelte lijk  effec
tie f gebleken, 

k. Een steeds gro te r deel van de bio
massa van meerjarige kokkels was 
te vinden in de voor schelpdiervis- 
serij gesloten gebieden.

I. In de open gebieden kwam in de 
meeste jaren m inder kokkelbroed 
to t on tw ikke ling  dan in de geslo
ten gebieden. Het verschil w erd de 
afgelopen tien jaar w e l steeds kle i
ner en is inm iddels v rijw e l opgehe
ven.

m. De aantallen worm enetende 
vogels zijn de afgelopen tien jaar 
in de open gebieden sterker toege
nomen dan in de gesloten gebie
den.
De afname van het aantal scholek
sters is het sterkst in de gesloten 
gebieden, 

o. In de gesloten gebieden hadden 
de scholeksters een betere condi
tie  dan in de open gebieden.

B ele id  van  v o e d s e lre s e rv e rin g  

v o o r vo g e ls  in  W a d d e n z e e  en  

O o ste rsch e ld e
p. Het voedselreserveringsbeleid 

heeft een voedseltekort voor de 
referentieaantallen schelpdiereten
de vogels niet kunnen voorkom en, 

q. De aantallen scholeksters in W ad
denzee en Oosterschelde zijn 
teruggelopen. De laatste jaren is er 
sprake van een licht herstel van de 
aantallen scholeksters in beide 
gebieden, 

r. Het voedseltekort voor scholek
sters in de Waddenzee is w aar
sch ijn lijk  voora l het gevolg van de 
afwezigheid van droogvallende 
mosselbanken in de jaren negen
tig .

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Rijksinstituut voor Kust eu Zee/ RtKZ
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/ RIZA

ALTERRA ANI MAL. B C I E N C E B B RDUP
■ WAH ENINBENlUM WAH E N I N H ENlH.M



ymm

s. De ecologische voedselbehoefte 
lig t voo r scholeksters ongeveer 2,5 

to t 3 maal zo hoog ais de fys io log i
sche voedselbehoefte. 

t. De ecologische voedselbehoefte 
van scholeksters w o rd t in de Wad
denzee geschat op ongeveer 200 

kilo kokkelvlees per vogel in een 
situatie zonder mosselbanken. 
Voor de Oosterschelde is d it getal 
150 kilo. Rond deze ecologische 
voedselbehoefte ge ld t een onze

kerheidsmarge die m oe ilijk  nauw
keurig is te bepalen, maar die 
enkele tien ta llen k ilo ’s zou kunnen 
bedragen,

u. Ais gevolg van kokkelvisserij was 
de draagkracht voor scholeksters 
in de Waddenzee de afgelopen 
jaren naar schatting 15.000 dieren 
lager. Voor de Oosterschelde gaat 
het om 3.300 scholeksters, 

v. De aantallen eidereenden die in en 
rond de Waddenzee overwinteren

zijn afgenomen, onder andere door 
enkele jaren van grote sterfte. Deze 
worden toegeschreven aan een 
voedseltekort, met name een tekort 
aan sublitorale mosselen, 

w. De kans op verhoogde sterfte 
onder eidereenden neemt toe ais 
het bestand meerjarige sublitorale 
mosselen in de Waddenzee in 
december onder de 60 m iljoen kilo 
netto versgew icht daalt.



1 . Om discussies over het aanwezige 
oppervlak aan mosselbanken in de 
toekom st te verm ijden, d ient de 
inventarisatie in april, na mogelijke 
w in terstorm en en ijsperioden, ais 
u itgangspunt te gelden.

2 . Registratie van kweekactiviteiten op 
mosselpercelen, met name grootte  
en tijds tip  van aan- en afvoer, is 
noodzakelijk om een goede schat
ting  van de bestanden te verkrijgen.

3 . Gebruik in jaren, waarin er toestem 

m ing is voor mosselzaadvisserij op 
de platen, de stab ilite itswaardering 
voor mosselbanken zoals die in het 
kader van EVA II is opgesteld.

4 . Door teruglopende eu tro fiëring 
daalt de po tentië le draagkracht van 
de Waddenzee to t meer natuurlijke 
waarden. Ais consequentie hiervan 
zou heroverweging van de streef- 
aantallen voor vogels en visserij aan 
de orde kunnen zijn.

5 . Het opzetten van een goed in fo rm a

tiesysteem over groeiplaatsen van 
zeegras en zorg voor een adequate 
bescherming ervan.
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Aanbevelingen voor nader onderzoek

6 . Er is meer onderzoek nodig aan 
het verschuiven van de kokkel- 
broedval naar hoger gelegen slik- 
kiger locaties.

7 . Bij onderzoek naar nieuwe kokkel- 
vistechnieken zou de aandacht 
moeten uitgaan naar technieken 
die m inder slib u it het sediment 
vrijm aken, die selectiever vissen 
op m arktwaardige kokkels moge
lijk  maken en die via u itdunnen of 
verzaaien groeiverhogend werken.

8 . Onderzoek naar het invangen van 
mossellarven ais aanvulling op o f 
ais a lte rna tie f voor zaadvisserij is 
nu ttig.

g. Nader onderzoek kan de m ogelijk
heden voo r aanleg van mosselban
ken in de Oosterschelde in kaart 
brengen.

10 . Verder onderzoek aan de Jan 
Louw-hypothese kan du ide lijk  
maken o f mosselen verdw ijnen 
door storm o f predatie. H ierbij kan 
aandacht uitgaan naar de overle
ving van weggespoelde mosselen.

11 . Er is onderzoek nodig aan onge
stoorde sublitorale mosselbanken. 
Om dat te kunnen doen, is het 
gewenst onbeviste onderzoeksge
bieden in te stellen in het sub lito
raal.

12 . Voortzetting van het onderzoek 
aan de voedselecologie van de 
eidereend is wenselijk. Daarin zou 
de geschiktheid van diverse voed
selbronnen en de fluctuatie  in hun 
beschikbaarheid in ru im te en tijd  
aan de orde moeten komen.

13. Onderzoek kan du ide lijk  maken 
welke m ogelijkheden er zijn voor 
effectief beheer van Japanse 
Oesterbestanden.

14. Voor een duurzame Waddenzee en 
Oosterschelde verd ient het aanbe
veling een adequaat m onitorings- 
programma in te richten. Dat zou 
aandacht moeten schenken aan 
sturende parameters, specifieke 
soorten, b iod ivers ite it en habitats, 
onder andere om te kunnen vast
stellen o f de streefaantallen w o r

den bereikt. Ook zou zo'n pro
gramma aandacht moeten schen
ken aan de plaats en in tensite it 
van de gebruiksfuncties.



Begrippen-en definitielijst

Biomassa = Gewicht van levende orga
nismen. In deze context: het vleesge- 
w ich t (meestal per vierkante meter) 
van dieren o f van een diersoort in een 
gebied.

Black box = Autom atisch registratie
systeem op basis van satellietnaviga- 
tie.

Broedval (of zaadval) = Vestiging van 
schelpdierlarven vanuit het w a te r op 
de bodem.

Draagkracht = De maximale biomassa 
die een bepaalde diersoort in een 
gebied van een bepaalde oppervlakte 
gegeven de om standigheden kan 
bereiken.

Ecologische voedselbehoefte = De 
hoeveelheid voedsel die per vogel aan 
het begin van de w in te r binnen het 
ecosysteem aanwezig moet zijn, zodat 
de vogel in zijn fysiologische voedsel
behoefte kan voorzien.

Eutrofiëring = Vergroting van de voed- 
selrijkdom , met name door de toevoe
ging van fosfaten en nitraten aan het 
ecosysteem.

Fysiologische voedselbehoefte = De 
hoeveelheid voedsel die een vogel 
gedurende een bepaalde periode to t 
zich moet nemen om in goede condi
tie  te blijven. In d it rapport gaat het 
om de w inter.

Gesloten gebieden = Beleidsmatige 
benam ing voo r gebieden die in het 
kader van de Structuurnota Zee- en 
Kustvisserij perm anent zijn gesloten 
voo r bodemberoerende visserij.

Halfwasmosselen = Eén to t twee jaar 
oude mosselen.

Kokkelbank = De de fin itie  van kokkel- 
bank gaat u it van een aantal van 
meestal meer dan ongeveer 50 kok
kels per vierkante meter op een 
bepaalde locatie.

Litoraal = Algemeen: ‘to t de kust beho
rende’. In deze context: platen in W ad
denzee en Oosterschelde die met 
hoog w a te r onder w a te r staan en met 
laag w a te r droog liggen.

M ineralisatie = Het vrijkom en van voe
dingsstoffen ais gevolg van b io log i
sche afbraak.

Mosselbank = Een mosselbank is een 
bodemgemeenschap waarin mosselen 
beeldbepalend zijn. Zo’n bank bestaat 
u it een ru im te lijk  goed af te bakenen 
lappendeken van grote o f kleine groe
pen mosselen, die ais bulten boven de 
om geving kunnen uitsteken en die 
door open ru im ten gescheiden zijn.

Mosselzaad = Tot één jaar oude mos
selen.

Netto versgew icht = Totaal levend 
gew icht van dieren, inclusief schelp en 
het in de schelp ingesloten zeewater, 
maar exclusief slib en dood schelpma- 
teriaal.
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Nutriënten = Voedingsstoffen. In deze 
context gaat het meer precies om niet- 
organische voedingsstoffen.

Open gebieden = Beleidsmatige bena
ming voor gebieden die in het kader 
Van de Structuurnota Zee- en Kustvis
serij n iet perm anent zijn gesloten voor 
visserij.

Predatie /  predateren /  predatoren = 
van predatie is sprake ais een orga
nisme een aantal ind iv iduen van een 
andere soort vangt en opeet tijdens 
zijn leven. A lternatie f: foerageren op.

Referentieaantallen = De aantallen 
vogels die volgens te llingen 
gem iddeld aanwezig waren in de 
jaren 1980-1990 in de Waddenzee en 
in de jaren 1987-1990 in de Ooster
schelde. In het beleid is het streven, 
het bestand (weer) op deze aantallen 
te krijgen. Daarom kan ook de term  
streefaantallen worden gebruikt.

Regime-verschuiving = Engels: regime 
shift. Dit is een plotselinge verandering 
in het mariene ecosysteem, gekarakteri
seerd door een trendbreuk in soorten
samenstelling en aantallen per soort.

Schelpdiereters = (Vogels) waarvan het 
dieet voo r meer dan de he lft bestaat

u it tweekleppige schelpdieren. 
Sublitoraal = Deel van de getijdewate- 
ren dat perm anent onder w a te r staat.

Verhoogde kans op sterfte onder eide
reenden = Ais er vanwege voedselge
brek per w in te r meer dan 12 dode 
eenden per 10 k ilom eter strand aan
spoelen, is er sprake van een verhoog
de kans op sterfte.

Versgewicht = Totaal levend gew icht 
van dieren. Bij schelpdieren betekent 
dat: inclusief schelp en het in de 
schelp ingesloten zeewater (zie ook 
netto versgewicht).

Visplannen = Door de visserijsector 
opgestelde plannen waarin de regels 
voor de visserij in een bepaald jaar 
zijn vastgelegd. Deze plannen zijn b in
dend voor alle deelnemende vissers.

V leesgewicht = Gewicht van het vlees 
dat in een schelpdier aanwezig is, 
tegenover het versgew icht dat ook de 
schelp en ingesloten zeewater omvat.

Voedselreservering = Voedselreserve
ring is het reserveren van een hoeveel
heid schelpdieren die er m oet blijven 
liggen voor een overw in tering van 
schelpdiereters, zonder dat deze last 
krijgen van du idelijke voedselstress.



EVA II -rapporten
De onderstaande wetenschappelijke rapporten zijn ver
vaardigd ais onderdeel van het EVA II -project en zijn 
beoordeeld door de voor dit doei in het leven geroepen 
wetenschappelijke audit commissie bestaande uit prof. 
dr. W.J. Wolff, prof. dr. C.H.R. Heip & prof. dr. P.L. de Boer. 
Van de met een asterisk gemarkeerde rapporten is het 
auditrapport nog niet ontvangen.
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Brinkman, A.G. & Bult, T. Geschikte 
eu lito ra le  gebieden in de Nederlandse 
Waddenzee voor het voorkom en van 
meerjarige natuurlijke mosselbanken. 
Hoofdrapport door deelproject F2 van 
EVA II, de tweede fase van het evalua
tieonderzoek naar de effecten van 
schelpdiervisserij op natuurwaarden in 
de Waddenzee en Oosterschelde 1999- 
2003. A lterra rapport 456, 1-306. 2003. 
W ageningen, Alterra.

Brinkman, A.G., Bult, T., Dankers, N., 
M eijboom , A., den Os, D., van Stralen, 
M.R. & de Vlas, J. Mosselbanken: ken
merken, oppervlaktebepaling en 
beoordeling van stab ilite it. Rapport 
voo r deelproject F l van EVA II, tweede 
fase van het evaluatieonderzoek naar 
de effecten van schelpdiervisserij op 
natuurwaarden in de Waddenzee en 
Oosterschelde. A lterra rapport 707, 1- 
70. 2003a. W ageningen, Alterra.

* Brinkman, A.G., Kater, B.J., Aarts, G.
& Baars, J.M.D.D. M ogelijke effecten 
van kokkelvisserij op mosselzaadval in 
de Waddenzee. A lterra rapport. 2003b. 
W ageningen, Alterra.

Brinkman, A.G. & Smaal, A.C. EVA II 
deelproject F7: O nttrekking en na tuur
lijke productie van schelpdieren in de 
Nederlandse Waddenzee in de periode 
1976-1999. Alterra rapport. 2003. 
W ageningen, Alterra.

Bult, T.P., Baars, D., Ens, B.J., Kats, R.K.H. 
& Leopold, M.F. B3: Evaluatie van de 
meting van het beschikbare voedsel
aanbod voor vogels die grote schelpdie
ren eten. RIVO rapport. 2003a.

Bult, T.P., Ens, B.J., Lanters, R.L.P.,
Smaal, A.C. & Zwarts, L. Korte Termijn

Advies Voedselreservering Ooster
schelde: Samenvattende Rapportage 
in het kader van EVA II. Rapport 
RIKZ/2000.042, 1-60. 2 0 0 0 . M iddelburg, 
RIKZ.

Bult, T.P., van Stralen, M.R., Brummel- 
huis, E. & Baars, D. Mosselvisserij en - 
kweek in het sublitoraal van de W ad
denzee. RIVO Rapport - Concept voor 
s tuurgroep EVA II, 1-74. 2003b. Yerse- 
ke, RIVO.

Dankers, N., M eijboom , A., Cremer, 
J.S.M., Dijkman, E., Hermes, Y. & te 
Marvelde, L. EVA II deelproject F6 : 
Historische on tw ikke ling  van droog
vallende mosselbanken in de Neder
landse Waddenzee. A lterra rapport. 
2003. W ageningen, Alterra.

* Ens, B.J., de Jong, M.L. & Ter Braak, 
C.J.F. EVA II deelproject C4: resultaten 
kokkelvisexperim ent Ameland. Alterra 
rapport. 2003. W ageningen.

Ens, B.J. & Kats, R.K.H. Evaluatie van 
voedselreservering Eidereenden in de 
Waddenzee - rapportage in het kader 
van EVA II deelproject B2 . A lterra rap
port. 2003. W ageningen.

Essink, K., de Vlas, J., Nijssen, R. &
Poot, G.J.M. Heeft mechanische kok
kelvisserij invloed gehad op de on t
w ikke ling  van zeegras in de Neder
landse Waddenzee. Rapport 
RIKZ/2003.026. 2003. Haren/Den Haag, 
R ijksinstituut voo r Kust en Zee (RIKZ).

Geurts van Kessel, A.J.M., Kater, B.J. & 
Prins, T.C. Veranderende draagkracht 
van de Oosterschelde voor kokkels. 
Rapportage van Thema's 2 en 3 u it het 
"Lange Termijn Onderzoeksprogram-
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ma Voedselreservering Oosterschel
de", in het kader van de Tweede Evalu
atie van het Nederlands Schelpdiervis- 
serijbeleid, EVA II. RIKZ Rapport 
RIKZ/2003 .0 4 3 , RIVO rapport C62-03. 
2003. M iddelburg.

* Kamermans, P., Bult, T., Kater, B.J., 
Baars, D., Kesteloo-Hendrikse, J.J., Per- 
don, J. & Schuiling, E. EVA II deelpro
ject H4: Invloed van natuurlijke facto
ren en kokkelvisserij op de dynamiek 
van bestanden aan kokkels (Cerasto
derma edule en nonnen (Macoma bal
thica) in de Waddenzee, Ooster- en 
Westerschelde. RIVO rapport C058/03. 
2003a. Yerseke.

Kamermans, P., Kesteloo-Hendrikse, J.J. 
& Baars, D. EVA II deelproject H2 : Eva
luatie van de geschatte omvang en lig 
ging van kokkelbestanden in de W ad
denzee, Ooster- en Westerschelde. 
RIVO rapport C054/03. 2003b. Yerseke.

Kamermans, P., Schuiling, E., Baars, D. 
& van Riet, M. EVA II deelproject A l:  
V isserij-inspanning. RIVO rapport 
C057/03. 2003c. Yerseke.

* Kater, B.J., Brinkman, A.G., Baars, 
J.M.D.D. & Aarts, G. Kokkelhabitatkaar- 
ten voo r de Waddenzee en de Ooster
schelde. RIVO rapport C060/03. 2003. 
Yerseke, RIVO.

* Leopold, M.F., Dijkman, E.M., Cremer, 
J.S.M., Meijboom, A. & Goedhart, P.W. 
EVA II deelproject C1/3: de effecten van 
mechanische kokkelvisserij op de ben- 
thische macrofauna en hun habitat. 
Alterra rapport. 2003a. Wageningen.

* Leopold, M.F., Smit, C.J., Goedhart, 
P.W., van Roomen, M., van W inden, E. 
& van Turnhout, C. EVA II deelproject 
C2 : langjarige trends in aantallen wad- 
vogels, in relatie to t de kokkelvisserij 
en het gevoerde beleid in deze. A lte r
ra rapport. 2003b. W ageningen.

Rappoldt, C., Ens, B.J., Dijkman, E. & 
Bult, T. Scholeksters en hun voedsel in 
de Waddenzee. Rapport voo r deelpro
ject B l van EVA II, de tweede fase van 
het evaluatieonderzoek naar de effec
ten van schelpdiervisserij op na tuur
waarden in de Waddenzee en Ooster
schelde 1999-2003. A lterra rapport.

2003a. W ageningen.
Rappoldt, C., Ens, B.J., Dijkman, E., 
Bult, T., Berrevoets, C.M. & Geurts van 
Kessel, J. Scholeksters en hun voedsel 
in de Oosterschelde. Rapport voor 
deelproject D2 thema 1 van EVA II, de 
tweede fase van het evaluatieonder
zoek naar de effecten van schelpdier
visserij op natuurwaarden in W adden
zee en Oosterschelde 1999-2003. 
Alterra rapport. 2003b. W ageningen.

Smaal, A.C., van Stralen, M.R., Ker
sting, K. & Dankers, N. De gevolgen 
van experim entele bevissing voor 
bedekking en omvang van litorale 
mosselzaadbanken - een test van de 
Jan louw  hypothese en van m ogelijk
heden voor natuurbouw. RIVO rap
port. 2003. Yerseke, RIVO.

Zwarts, L., m.m.v. Dubbeldam, W., 
Essink, K., van de Heuvel, H., van de 
Laar, E., Menke, Ü., Hazelhoff, L. & Smit, 
C.J. Bodemgesteldheid en mechanische 
kokkelvisserij in de Waddenzee. RIZA 
rapport. 2003. Lelystad, RIZA.

Technische ochtergrondropporten

In het kader van EVA II, o f met gedeel
te lijke financiering vanuit EVA II, zijn 
ook een aantal technische achter- 
grondrapporten vervaardigd. Deze 
rapporten zijn niet alle op hun w e ten
schappelijke merites beoordeeld door 
de auditcommissie.

Brinkman, A.G., Ens, B.J. & Kats, R.K.H. 
M odelling the prey choice and d is tri
bu tion o f Common Eiders Somateria 
mollissima. Alterra rapport. 2003. 
W ageningen, Alterra.

de Jong, M.L., Ens, B.J. & Kats, R.K.H. 
Aantallen Eidereenden in en rond het 
W addengebied in januari en maart
2 0 0 2 . A lterra rapport 630, 1-26. 2 0 0 2 . 
Wageningen, Alterra.

de Jong, M.L., Ens, B.J. & Kats, R.K.H. 
Aantallen Eidereenden in en rond het 
W addengebied in de w in te r van 
2002/2003. Alterra rapport 794 , 1-3 5 -
2003. W ageningen, Alterra.

Kater, B.J. Ecologisch pro fie l van de 
Japanse oester. RIVO rapport C032/03, 
1-32. 2003. Yerseke, RIVO.

Kater, B. J. & Baars, J. M. D. D. De 
invloed van de Oosterscheldewerken 
op de relatie tussen abiotische facto
ren en biomassa van kokkels. RIVO 
rapport C055/02. 2 0 0 2 . Yerseke, RIVO.

Kater,B.J. & Baars,J.M.D.D. Reconstructie 
van oppervlakten van litorale Japanse 
oesterbanken in de Oosterschelde in 
het verleden en een schatting van het 
huidig oppervlak. RIVO rapport 
C017/03, 1-43. 2003. Yerseke, RIVO.

Rappoldt, C., Ens, B.J., Kersten, M. & 
Dijkman, E. W ader Energy Balance & 
Tidal Cycle Sim ulator WEBTICS, techn i
cal docum entation version 1 .0 . Rap
port voor de deelprojecten B l en D2 

van EVA II, de tweede fase van het 
evaluatieonderzoek naar de effecten 
van schelpdiervisserij op natuur

waarden in de Waddenzee en Ooster
schelde 1999-2003. A lterra rapport.
2003. W ageningen.

van Stralen, M.R. De ontw ikkeling van 
mosselbestanden op droogvallende pla
ten en in het sublitoraal van de Wad
denzee vanaf 1955: een reconstructie 
op basis van gegevens uit de mossel- 
zaadvisserij. MarinX-rapport 2001 .10, 1- 
57. 2002 . Scharendijke, MarinX.

W eitje, G.J. Evaluatieonderzoek EVA II: 
Analyse van korre lgrootteverdelingen 
van W addensediment: E indrapport. 
TNO rapport NITG OO-274-C, 1-14.
20 0 0 . Utrecht, TNO.

W illiam s, M. & Ens, B.J. The many 
ways to  determ ine the w e igh t o f shell
fish or the ir parts: an attem pt to  deter
mine general conversion factors. A lte r
ra werkdocum ent. 2003. W ageningen, 
Alterra.
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Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, ver
antwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

Het platteland moet economisch gezond blijven met behoud 
van landschap en cultuur. Tenslotte w il LNV de internationale 
concurrentiekracht van de agrarische sector versterken, met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen ais uitgangspunt.

LNV heeft anderen nodig om dit te realiseren. Alle betrokke
nen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Transparante 
besluitvorming is daarbij voorwaarde. LNV geeft richting, 
stelt waar nodig kaders, stimuleert en financiert.


