
 
 
 
 

 
Persberichten 

Minister Veerman: verduurzaming 
schelpdiervisserij nodig 
11 december 2003 - De evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid (EVAII) toont niet 
zondermeer aan dat kokkelvisserij op de Waddenzee moet verdwijnen. Minister 
Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat na met welke 
maatregelen een vitale schelpdiervisserij kan worden behouden die geen 
onomkeerbare schade aan de natuur toebrengt. Veerman doet een dringend beroep 
op het visserijbedrijfsleven om de duurzaamheid van de mossel- en kokkelvisserij te 
verbeteren 

Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het 
slotdocument EVAII, de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in de 
kustwateren. Het evaluatierapport is één van de elementen waarop de bewindsman 
zijn nieuwe schelpdiervisserij wil baseren.  

Een paar conclusies uit het onderzoek springen volgens Veerman in het oog. De 
oppervlakte van de mosselbanken is zich aan het herstellen, evenals de oppervlakte 
zeegras. De mosselbanken worden in principe niet bevist. Ze moeten beschermd 
worden in verband met de belangrijke natuurwaarden die zij hebben. Ook het aantal 
scholeksters is licht toegenomen. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de hoeveelheid voedsel die voor vogels 
gereserveerd moet worden, drie keer zo groot zou moeten zijn als wat de vogels 
opeten omdat de vogels in de praktijk slechts eenderde van het beschikbare eten 
vinden. Tot op heden werd alleen rekening gehouden met wat de vogels biologisch 
nodig hadden. Veerman wil met deze andere benadering van de voedselreserving 
rekening houden. Ook de conclusie dat mechanische kokkelvisserij op korte termijn 
leidt tot een slibarmere wadbodem, maar dat de effecten op langere termijn onzeker 
zijn zal een rol spelen bij de formulering van nieuw beleid. 
De onderzoekers constateerden dat de Waddenzee minder voedselrijk (eutroof) is 
dan zo'n vijftien jaar geleden en dat deze situatie dichter ligt bij de natuurlijke. Op de 
langere termijn zal dit, los van menselijk ingrijpen, leiden tot minder schelpdieren.  

De minister schrijft dat hij in het nieuw te formuleren schelpdiervisserijbeleid 
(mossels en kokkels in de Zeeuwse Delta en de Waddenzee) uit zal gaan van 
ecologisch duurzaam gebruik van kust en zee. Het nieuwe beleid zal ruimte moeten 
bieden voor beheer van de Delta en de Waddenzee dat recht doet aan de natuurlijke 
dynamiek van deze kustecosystemen. De Europese kaders zoals de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, die onder andere tot doel hebben om significante schade aan de 
natuur te voorkomen, zijn hiervoor het uitgangspunt. Ook de mogelijkheden voor de 
schelpdiervisserijsector om op een sociaal en economisch duurzame wijze te 
ondernemen, wil de bewindsman in zijn beleid betrekken. 
Het is niet ondenkbaar dat voor de verschillende gebieden specifiek beleid wordt 
ontwikkeld. Daarbij is ook actief ingrijpen een optie voor de minister.  

Het EVAII onderzoek is gestart in 1999 en is uitgevoerd door Alterra, het 
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Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek, het Rijksinstituut voor Kust en Zee en 
het Rijksinstituut voor Zoetwater en Afvalwaterbehandeling. Het ministerie van 
LNV was opdrachtgever, het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bijgedragen 
in de kosten.  

Veerman wil de resultaten van EVAII en de uitgangspunten die hij ziet voor nieuw 
beleid, bespreken met een breed publiek. In januari en februari 2004 worden 
daarvoor vier bijeenkomsten belegd in verschillende delen van het land. Betrokken 
burgers worden zo in de gelegenheid gesteld om zich te informeren over de 
resultaten van het onderzoek en om hun mening te geven over de gevolgen die het 
onderzoek zou moeten hebben voor het nieuwe beleid.  

Het kabinet zal nieuwe schelpdiervisserijbeleid baseren op het onderzoek, de 
resultaten van de publieksbijeenkomsten, de adviezen van de Adviesgroep 
Waddenzeebeleid en de Beleidsadviesgroep van EVAII. Veerman verwacht het 
voorstel hiervoor in het tweede kwartaal van 2004 te kunnen presenteren.  

Zie ook de brief: Aanbieding onderzoeksresultaten EVA II  
 

pagina 2 van 2Persbericht nr. 135 - 11 december 2003 - Minister Veerman: verduurzaming schel...

18-12-2003http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/2003/pb135.htm


