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Reeds jaren  is de invloed van de visserij op het m ariene milieu  
een bron van hevige discussie. Vandaag de dag is deze pro
blem atiek actueler dan ooit. Met zijn zw are vistuigen w ordt de 
boomkorvisserij beschouwd ais één van de grootste boos
doeners. Om verzinsels en w aarheid van elkaar te  scheiden 
voert het Departem ent Zeevisserij sedert 1992 gericht onder
zoek uit naar de fysische impact van de boomkorvisserij. 
Geleidelijk aan krijgen we inzicht in de omvang en de com
plexite it van deze problem atiek en zijn we in staat om de 
m eest prangende vragen te beantwoorden.

De studie van de effecten van 
de visserij op het ecosysteem 
heeft veel facetten. Er is voor
eerst de biologische impact, 
met name de invloed op de 
populaties van mariene orga
nismen, al dan niet van com
mercieel belang. De tweede 
impact heeft betrekking op de 
mariene habitat, met andere 
woorden op het leefmilieu van 
deze mariene organismen. 
Beide aspecten werden uitvoe
rig bestudeerd in twee door de 
Europese Commissie gefinan
cierde projecten, waarvan de 
resultaten gepubliceerd werden 
in het veelbesproken IMPACT 
rapport. Aan deze projecten 
werd deelgenomen door in 
totaal dertien wetenschappe
lijke in s titu ten—zowel over
heidsinstellingen ais universi- 
te iten —uit België, Duitsland, 
Engeland, Ierland, Nederland 
en Schotland. Een derde studie 
waaraan het Departement deel
nam, had ais specifiek onder
werp het meten van de pene- 
tratiediepte van sleepnetten in 
de zeebodem. De andere deel
nemers aan dit project waren 
afkom stig u it Duitsland en 
Nederland.
In deze drie projecten was de

Afdeling Visserijtechniek belast 
met de studie van de fysische 
impact van de boomkorvisserij. 
In de eerste plaats wilden we 
gegevens verzamelen over de 
verstoring van de zeebodem en 
van het sediment, over de druk 
van het vistuig op de bodem, en 
over de penetratiediepte. De 
modernste observatiemethodes 
en technieken konden worden 
ingezet, en voor het meten van 
de druk van het vistuig werd, 
met medewerking van een 
privé firm a, speciale m eet
apparatuur ontw ikkeld. De 
proefreizen vonden plaats op de 
Vlaamse Banken. Zowel het 
onderzoeksvaartuig 'Belgica' ais 
gecharterde vissersvaartuigen 
werden h ierb ij ingezet. De 
bestudeerde vistuigen waren 
commerciële 4 en 10 meter 
boomkorren u itgerust met 
kettingm atten, zoals gebruikt 
door boomkorvaartuigen uit de 
300 en 1200 pk klassen.
Met de side-scan sonar (waar
mee langs akoestische weg een 
beeld van de bodem wordt 
bekomen) kon worden vast
gesteld dat de boomkorren 
duidelijke sporen nalaten op de 
zeebodem (zie Figuur, pag. 7). 
De kettingm at effent het opper-

vlak en de korijzers of sloffen 
trekken er voren in. Het opper- 
vlaktesediment warrelt op en 
komt in suspensie. Afhankelijk 
van het sedimenttype en de 
hydrologische condities (s tro 
ming, golfhoogte, diepte)
bleven de sporen waarneem
baar voor een periode van 
37 uren to t 6 dagen na het 
vissen. De sporen van de
sloffen zijn du ide lijker en
blijven langer zichtbaar dan 
deze van de kettingmat. De 
diepte van het indringen van 
het vistuig in het sediment 
werd gemeten door de analyse, 
onder meer aan de hand van 
röntgenfoto's, van sediment- 
stalen genomen vóór en na 
bevissing. De penetratiediepte 
was niet gelijk over de totale 
lengte van het spoor, m aar 
varieerde van 1 to t 7 cm. Dit 
valt te verklaren doordat de 
druk van het vistuig op de 
zeebodem niet constant is 
maar fluctueert onder invloed 
van de golfslag en de topografie 
van de bodem. Gemiddeld 
bedraagt deze druk 0,17 to t 
0,32 kg per cm2 voor een 4 m 
boomkor—dit valt te vergelijken 
met de druk uitgeoefend door 
een persoon van 80 kg die over 
het strand wandelt. De druk 
van het vistuig is uiteraard 
sterk afhanke lijk  van de 
sleepsnelheid en van de lengte 
van de vislijn. Zo komt een 4 m 
boomkor met een gewicht van 
2.7 ton en bij een vislijnlengte 
gelijk aan drie maal de diepte, 
Ios van de bodem bij een 
snelheid van 7 knopen. Grotere 
boomkorren zijn uiteraard 
zwaarder maar de toename in 
gewicht wordt grotendeels 
gecompenseerd door een hoge
re sleepsnelheid en een grotere 
oppervlakte van de zolen van 
de sloffen.

Voor het bepalen van de penetratiediepte worden vóór en na het vissen sedimentstalen genomen 
met een 'boxcorer'.



Bij het slepen van het net over 
de bodem wordt het sediment 
in suspensie gebracht en met 
de stroming meegevoerd om 
later te bezinken. De graad van 
deze verstoring kan bepaald 
worden door karakteristieken 
ais 'hardheid' en 'ruwheid' van 
het sediment vóór en na de 
bevissing te vergelijken. On
middellijk na het vissen verto
nen deze karakteristieken een 
sterke wijziging, maar in een 
sterk dynamisch gebied—zoals 
onze kust er één is—worden de 
oorspronkelijke waarden reeds 
na enkele uren opnieuw 
bereikt.

De boomkorvisserij met ket- 
tingmatten wordt beoefend in 
ondiepe (20-50 m), dynami
sche wateren. De uitgevoerde 
studies hebben aangetoond dat 
de fysische impact van het 
vistu ig in deze om standig
heden beperkt is. De uitge
oefende druk en de penetratie
diepte zijn relatief gering. Ook 
de verstoring van het bodem- 
reliëf en het sediment is van 
korte duur. Dit wil echter niet 
zeggen dat deze visserij geen 
invloed zou hebben op het 
leven op en in de zeebodem. De 
boomkorvisserij wordt immers 
gekenm erkt door een hoge 
bijvangst van commercieel niet 
interessante dieren. Deze 
worden opnieuw overboord 
gezet, maar de sterfte is groot: 
50-100 % van de platvissen, 
alle rondvissen en 50-70 % van 
de ongewervelden overleven 
het niet. Gelukkig is de vangst- 
e ffic iëntie van de boomkor, 
dank zij de grote maaswijdte 
van het net, laag voor de 
kleinere soorten. Van de pit- 
vissen, harnasmannetjes, gron
dels en kleine ongewervelde 
komt minder dan 10 % in de 
vangst terecht. Aan de andere 
kant worden heel wat dieren op 
en in de bodem beschadigd 
door direct contact met het

vistuig. De totale sterfte loopt 
dan ook op to t 10-40 % 
voor zeeslakken, krabben, 
zeesterren en zeeklitten, en to t 
30-80 % voor tweekleppige 
schelpdieren. Anderzijds vor
men de gekwetste en gedode 
dieren een belangrijke voedsel
bron voor andere benthische 
soorten. De visserij levert dan 
ook ongeveer 10 % van de 
voedselbehoeften van het 
benthisch ecosysteem in de 
zuidelijke Noordzee.

Op lange term ijn zal, ais gevolg 
van de toenemende visserij- 
druk, ook de samenstelling van 
de benthische levensgemeen
schappen veranderen. Gevoe
lige, traag groeiende en zich 
langzaam voortplantende soor
ten zullen in aantal achteruit
gaan. Hun plaats wordt 
ingenomen door opportunisti
sche, snel groeiende en zich 
snel vermenigvuldigende soor
ten. Het resultaat is een 
vermindering van de biodiver
siteit in sterk beviste gebieden.

Op verzoek van de Europese 
Commissie DG Fisheries werd 
het IMPACT rapport te r 
beoordeling voorgelegd aan de 
'Advisory Committee on the 
Marine Environm ent' (ACME) 
van de In te rnationa le  Raad 
voor het Onderzoek van de Zee 
(ICES). Tevens werd beheers- 
advies gevraagd met het doei 
"de effecten op het benthisch 
ecosysteem sign ificant te 
verm inderen, zonder de 
vangstm ogelijkheden van 
commercieel belangrijke soor
ten in het gedrang te brengen".

De algemene conclusie van 
ACME was dat de effecten van 
bodemvistuig op habitat en 
soorten, zowel qua intensiteit 
ais qua duur, sterk variëren 
naargelang het type habitat 
waarin de visserij-activiteiten 
plaatsvonden. Zoals eerder

aangehaald, zijn de effecten 
relatief beperkt en verloopt het 
herstel sneller in hoog-dynami- 
sche habitats dan in laag-dyna- 
mische habitats.

Op lange term ijn ziet ACME 
diverse mogelijkheden om de 
effecten van bodemvisserijen 
significant te verminderen: een 
reductie van de visserij-inspan- 
ning, gesloten gebieden, een 
overschakeling naar visserij- 
technieken met een geringere 
m ilieu-im pact, verbeteringen 
aan bestaand vistuig teneinde 
de m ilieu-impact te reduceren, 
en habitat rehabilita tie . Op 
korte te rm ijn  s te lt ACME 
voor om het gebruik van de 
verschillende types bodem
vistuig te beperken to t de zones 
waar ze momenteel in gebruik 
zijn, de verdere expansie van 
deze vloten te vermijden, en 
het visserijbeleid fijner af te 
stemmen op de lange-term ijn- 
doelstellingen van in ternatio
nale conventies en m ilieu- 
strategieën, zoals OSPAR Annex 
V en Natura 2000. Interessant 
om weten in deze context is, 
dat de door ACME voorgestelde 
reductie van de visserij- 
inspanning (te weten, minstens 
20 %) van dezelfde grootteorde 
is ais de reductie die door het 
'Advisory Committee on 
Fisheries Management' wordt 
voor-gesteld ais beheers
maatregel voor het merendeel 
van de commerciële visstocks 
in de Noordzee en de Ierse Zee.

Het Departement Zeevisserij 
voert reeds enkele jaren 
onderzoek u it naar de 
mogelijkheden om de impact 
van boom korvistuig op de 
benthische fauna te reduceren 
door middel van technische 
aanpassingen. Een Europees 
project dat lu istert naar de 
naam REDUCE loopt begin 2001 
ten einde. Bovendien onder
zoekt het Departement het 
potentieel van andere visserij- 
technieken, waaronder twee- 
lingnetten en soortselectieve 
elektrische visserij, ais alterna
tie f voor de klassieke boom- 
korvisserijen. De resultaten van 
deze studies zullen in een 
volgend nummer van Vis-à-Vis 
belicht worden.
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Side-scan sonar registratie van de sporen van een 10 m bommkor, 47 uren na het vissen. Vervolg op pag. 12.


