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1 Inleiding
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2011 was een jaar met grote veranderingen in de organisatie. Ministerie LNV 
werd Ministerie EL&I. Directie Regionale Zaken (DRZ) werd opgeheven en 
Directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE) werd opgericht. De 
Waddenunit is nu ondergebracht bij Directie RRE. 

Jan van Dijk en Bram Fey, beide van de Phoca, hebben de dienst verlaten. 
Door een personeelsstop mochten er dit jaar geen externe vacatures worden 
opengesteld. Af en toe werden er losse opstappers (uitzendkrachten) 
ingeschakeld om mee te helpen aan boord. Deze situatie maakte dat niet 
alle taken uitgevoerd konden worden. 

Tijdschrijven, mailverkeer, weekplanningen, vaarplannen, dag-, week-, en 
oliejournaal, processen-verbaal, rapportages en advisering spelen een 
steeds grotere rol in het werk en kosten behoorlijk veel tijd. Een extra 
probleem dat soms een rol speelt is de slechte bereikbaarheid als gevolg van 
het overspringen op Duitse netwerken. Ook de af en toe slechte ontvangst 
van het netwerk geeft problemen.

Het weer was in 2011 heel erg veranderlijk. Het voorjaar was erg warm. 
Daarna kwam er een zomer die meer op de herfst leek met extreem veel 
regen en wind. Dit had gevolgen voor de recreatiedruk op het wad. Het was 
een rustig jaar op dit gebied.



 4  |  Jaarverslag WU 2011 

2 De mensen, de schepen  
 en de gebieden
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De Waddenunit viel in 2011 hiërarchisch onder de Regiodirecteur Noord, 
Jaap Verhulst.

De coördinator Wadenunit
Eelke Boersma is coördinator van de Waddenunit. Hij regelde de keuringen 
en de cursussen. Hij overlegde over betonning ensamenwerking met andere 
organisaties zoals het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), 
Rijkswaterstaat, de Samenwerking InspectieWaddenzee (S.I.W.), het 
Regiecollege Waddengebied (RCW), de Nederlandse Voedsel- en Waren 
Autoriteit (NVWA), de Rijksrederij en onderzoekers. Ook de planning op 
hoofdpunten is een taak van de coördinator.  

De Rijksrederij
De schepen van de Waddenunit zijn eigendom van de Rijksrederij. 
Daar zit ook het beheer van de schepen. DRZ Noord (nu RRE) huurt door 
tussenkomst van Directie AKV (DAD) deze schepen van de rederij. De 
werfbeurten worden in overleg gepland en uitgevoerd. In 2011 is bekeken of 
de onderzoekstaak van ‘de Stern’ ook door een of meer schepen van de 
Waddenunit uitgevoerd zou kunnen worden.
De Stern is een schip van de Rijksrederij dat 6 weken per jaar op de 
Waddenzee en 5 weken per jaar voor Directie AKV (DAD) op het IJsselmeer 
vaart. Deze vraag is nog niet beantwoord.
Het Ministerie EL&I heeft eigenlijk een te krap budget voor de schepen. In 
2011 zijn daarom stappen gezet om te komen tot een lagere kostprijs. Een 
probleem daarbij is dat de rederij gestart is met een kassysteem met 
afschrijving. Vooral voor de oudere schepen zoals de Stormvogel pakt dit 
slecht uit. Door het krappe budget konden niet alle wensen met betrekking 
tot de uitrusting  vervuld worden. Over het algemeen werden de reparaties 
die  noodzakelijk waren voor een veilige vaart vlot uitgevoerd.   

De schepen en de bemanning
De Phoca vaart vanuit de vaste ligplaats van de haven van Oude Schild op 
Texel. Het schip is in 1998 gebouwd op scheepswerf     
 ‘De Greuns’ te Leeuwarden. De bemanning bestond in 2011 uit Jan van Dijk 
(vertrokken), Bram Fey (vertrokken) en Dirk Kuiper. Niels Ultzen kwam over 
van de Harder.
Het werkgebied is de kustzone van Texel: westelijk Waddengebied tot aan 
Vlieland-Harlingen.
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Het werkgebied van de Phoca

De Stormvogel heeft een ligplaats in Harlingen. Het vaartuig valt niet onder 
de SI-normen en mag daarom niet buitengaats varen. De bemanning 
bestond in 2011 uit Eelke Sybren Dijkstra, Nico Laros en Theo van Malsen. In 
de periode van 9 maart t/m 9 november is Sjoerd E. meegevaren in het kader 
van een re-integratie traject. 
Hij was vooral heer en meester in de kombuis, waar hij de lekkerste 
exotische gerechten klaar maakte.

Genieten van een door Sjoerd 
bereidde maaltijd 

Het werkgebied van de Stormvogel
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De Harder ligt aan de drijvende steiger in de Eemshaven.
De bemanning bestond in 2011 uit Klaas Kreuijer, Niels Ultzen (januari t/m 
april) en Freek Jan de Wal. Erik Kuiper werd van eind juni t/m begin oktober 
ingehuurd.
Het werkgebied is het oostelijk Waddengebied vanaf Lauwersoog tot en met 
de Dollard. Meestal worden de surveillances en inventarisaties van de 
kwelders en aangrenzend wad per schip uitgevoerd. Een enkele keer bij een 
ongunstig tij, of slechte weersomstandigheden wordt er een auto gebruikt. 
De bemanning heeft van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa 
sleutels gekregen voor de hekken langs de dijk. 

Werkgebied van de Harder

De Krukel heeft als thuishaven Lauwersoog. Bert Meerstra en Arjen 
Dijkstra vormden in 2011 de bemanning. Om in de vakantieperiode door te 
kunnen varen werd er een paar keer een extra kracht ingehuurd. Het 
werkgebied loopt van halverwege Terschelling tot aan de oostpunt van 
Schiermonnikoog. Een paar personen hebben hun nautische stage gevolgd 
aan boord van de Krukel. Beide heren zijn nu in het bezit van hun nautische 
diploma’s.
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Werkgebied van de Krukel

Vaardagen 2011
m.s. Harder        154
m.s. Krukel         160
m.s. Phoca          146
m.s. Stormvogel  206

Doordat de Stormvogel het hele jaar met 3 bemanningsleden heeft gevaren, 
heeft dit schip meer vaardagen dan de andere schepen. De andere schepen 
waren regelmatig maar met 2 man bemand. Daarmee waren ze onderbe-
mand met als gevolg minder vaardagen.
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Stormvogel
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3 Gestelde doelen,     
 planning van activiteiten
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In het afgelopen jaar heeft de Waddenunit zich beziggehouden met de 
volgende taken:

*  Natuurtaken   
•	  De uitvoering van wettelijke en dienstverlenende taken op natuurgebied;
•	  De uitvoering van taken voor de beantwoording van beleids- en uitvoe-

ringsvragen in relatie tot het natuurbeleid;
•	  De beschikbaarstelling, beleidsondersteuning, verspreiding en verwer-

king van informatie door de Waddenunit voor Directie Regionale Zaken 
(nu RRE);

•	  Verhoogde inzet controle mosselzaadvisserij en verplaatsing mosselen 
van Waddenzee naar Zeeland en omgekeerd op basis van de 
Natuurbeschermingswet.

*  Visserijtaken
•	  De uitvoering van wettelijke en dienstverlenende taken op visserijgebied;
•	  De uitvoering van taken voor de beantwoording van beleids- en uitvoe-

ringsvragen in relatie tot het visserijbeleid;
•	  De beschikbaarstelling, verspreiding en verwerking van informatie door 

de Waddenunit voor Directie AKV;
•	  Uitvoering van taken die voortkomen uit private eigendom en voor zover 

niet overgedragen aan de sector.
•	  Het nemen van schelpdiermonsters voor Imares dat onderzoek doet naar 

eventuele feacale coliformen, of andere zaken die nadelig voor de 
volksgezondheid kunnen zijn

Urenverantwoording Waddenunit
Door de Waddenunit is het hele jaar door een urenverantwoording gemaakt 
voor de gewerkte uren.
Een bloemlezing daaruit:
•	 Ondersteuning beleid / uitvoering 1296  uren;
•	 Bebakening percelen  679 uren;
•	 Onderhoud percelen 350  uren;
•	 MZI werkzaamheden 258  uren;
•	 Vogel inventarisaties 496 uren;
•	 Zeehonden inventarisaties  436  uren;
•	 Uitzet zeehonden 438  uren;
•	 Varen voor derden  993  uren;
•	 Voorlichting recreatie 214 uren;
•	 Markeren stilte/broedgebieden   174 uren;
•	 Ondersteuning onderzoek 1587  uren;
•	 Beleid IJsselmeer  250  uren;
•	 Opleiding en cursussen  1016  uren.
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Plaatsen van artikel 20 NBwet bord bij Simonszand
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Een zeehond vraagt zich af welke tekst er het bord staat
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4 Voorlichting
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•	 De medewerkers van de Waddenunit geven het hele jaar door voorlich-
ting aan de verschillende gebruikers van het Wad. Enkele voorbeelden 
zijn:

•	 Door de bemanning van de Stormvogel is er twee keer een presentatie 
gegeven over de werkzaamheden op de Waddenzee

•	 Bram Fey heeft in maart een cursus gegeven aan mensen van de zeilende 
beroepsvaart, de zogenaamde ‘bruine vloot’. De chartervaarders zijn 
grootverbruikers van het Wad. Er zijn ongeveer 400 schepen die vaak 
droogvallen om vervolgens met hun gasten de plaat op te gaan. 
Gemiddeld zijn er 21 personen per schip. Onderwerpen van de cursus 
waren o.a. wetgeving, gedragscodes op het Wad en de rol van de 
Waddenunit.

•	 Jan van Dijk heeft in mei voorlichting gegeven aan de zogeheten 
belanghebbenden van NoorderHaaks. Noorderhaaks is een zandplaat bij 
Texel. Het is zowel een rustplaats voor zeehonden als een belangrijke 
hoogwatervluchtplaats (HVP) voor vogels zoals de visdief en de noordse 
stern. In de zomermaanden worden zowel vogels als zeehonden door de 
intensieve recreatiedruk verdrongen. Uitbreiding van de begrenzing van 
het gesloten gebied (artikel 20 gebied) is daarom nodig.

•	 Op de dagen dat er waarnemingen gedaan werden voor het Convenant 
Vaarrecreatie is er aan verschillende recreanten voorlichting gegeven over 
de bijzondere waarde van de Richel voor broedvogels.

•	 In het kader van het Marine Stewardship Council hebben Arjen Dijkstra 
en Nico Laros in Yerseke voorlichting gegeven over de werkwijze van 
handmatige kokkel- en mechanische Ensisvisserij (of scheermes, een 
schelpdier)

•	 In het zomerseizoen werd er af en toe met droogvallers gesproken. 
Daarbij werden ook folders uitgedeeld.

•	 De Waddenunit is niet alleen gastheer voor recreanten, maar ook voor de 
vissers. 

•	 De diverse gebruikers van het Wad stellen het op prijs dat er een instantie 
is waar men met vragen terecht kan en die praktische uitleg kan geven 
over het gebied en de natuurlijke bewoners daarvan. 

•	 De uitleg van regelgeving wordt op prijs gesteld. Meestal wordt deze 
voorlichting tijdens de reguliere werkzaamheden gegeven. 
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5 Surveillance en      
 handhaving
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•	 In 2011 zijn door de Algemene Inspectiedienst (AID) in samenwerking met 
Directie Regionale Zaken (DRZ), de provincie Fryslân en het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) controles uitgevoerd in het kader van 
het Wadden Handhavings Overleg (WHO). De Stormvogel heeft tijdens 4 
projectdagen meegedraaid. Er werden voornamelijk vaste vistuigen en 
garnalenvissers gecontroleerd. De inzet van de NVWA (Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit) wordt door teruglopende financiering en 
daardoor een korting op de uren steeds minder. 

•	 Op 17 januari kwam er een melding van een mosselvisser over een 
verboden transport van Zeeland naar de Waddenzee. Dit bleek gelukkig 
loos alarm te zijn.

•	 Op 3 april was er een melding over enkele schippers die tijdens zeehon-
dentochten te dicht bij zeehonden zouden varen. Een schipper is 
aangesproken en hem is verteld dat hij zich aan de regels moet houden.

•	 Op 26 april werd er een recreatieve fuik onder Vlieland in beslag genomen 
omdat er geen vergunning voor was verleend en er geen keerwant in de 
fuik was aangebracht. De eigenaar van de fuik bleek te werken bij 
Natuurcentrum Vlieland. 

•	 Eind april kwam er een melding van de vogelwachters op het eiland 
Rottumerplaat van een langdurige verstoring door een SAR helikoper 
boven een locatie van broedende vogels en rustende zeehonden. De 
regiodirecteur DRZ heeft hier met de commandant van het SAR squadron 
over gesproken. Het bleek om een reddingsoefening te gaan. Het was niet 
de bedoeling om een verstoring te veroorzaken. Er is afgesproken dat 
medewerkers van de WU voorlichting zullen geven aan de vliegers en het 
overig personeel van de SAR. Daarnaast is er een proces-verbaal opge-
maakt en loopt de zaak via justitie. 

verstoring door SAR helikopter
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•	 Op 7 mei kreeg de bemanning van de Stormvogel een melding van de 
vogelwachters dat er een waterscooter aan het wildvaren was in de buurt 
van Griend. Daarbij werden de aanwezige vogels verstoord. Hoewel de 
waterscooter niet meer aanwezig was toen de Stormvogel arriveerde, 
werden deze mensen later wel opgespoord en kregen ze een 
waarschuwing. 

•	 Op 10 mei lag er een bootje bij Noorderhaaks. Het leek alsof de beman-
ning op zoek was naar eieren van dwergsterns. Toen ze daarop werden 
aangesproken, gaven ze aan dat ze alleen op de plaat liepen vanwege de 
rust.

•	 In het afgelopen jaar is er behoorlijk veel vaartijd besteed aan de controle 
op de zogenaamde “zuid-noord mosseltransporten”. Men wil mosselzaad 
van de Oosterschelde naar kweekpercelen in de Waddenzee brengen 
omdat er in de Waddenzee betere groeikansen zijn. Dit was in heel 2011 
verboden. Aanhoudende geruchten en later ook verdere aanwijzingen 
hebben niet geleid tot het vinden van deze transporten.

•	 Tijdens de garnalenvisserij zijn er 3 dagen lang controles uitgevoerd op 
het gebruik van de zeeflap. De zeeflap biedt jonge vis ontsnappingsmoge-
lijkheden uit het fijnmazige garnalennet. Tegen 2 vissers is proces-verbaal 
opgemaakt omdat een zeeflap ontbrak.

•	 Op 11 juni vloog een sportvliegtuigje in de omgeving van de Vliehors veel 
te laag. De letters van het vliegtuigje waren met het blote oog duidelijk te 
lezen. De gegevens van het vliegtuigje zijn opgezocht en er is een 
proces-verbaal opgemaakt. 

•	 Op 11 juni bevonden 4 dames, afkomstig van een drooggevallen platbo-
dem, zich in het verboden artikel 20 gebied. Aan de hele groep opvaren-
den van 20 personen is uitgelegd waarom het gebied verboden is. De 4 
dames hebben een officiële waarschuwing gekregen.

•	 Op 15 juni voer het rondvaartbootje ‘Het Sop’ met een groep toeristen 
veel te dicht langs zeehonden. De afgesproken minimale afstand tot 
rustende zeehonden is 200 meter. De schipper was nieuw en was hiervan 
niet op de hoogte.

•	 Op 25 juni was de Phoca stand-by schip voor de catamaranrace ‘Rondje 
Texel’. Er waren geen onregelmatigheden.

•	 Op 28 juni is er een visser gewaarschuwd omdat hij over de percelen van 
de Scheer viste. Er is hem gewezen op de brief die kort daarvoor over dit 
onderwerp naar de vissers is gestuurd.

•	 Op 7 juli kwam rondvaartboort ‘de Vriendschap’ in het Eierlandse Gat heel 
dicht bij een zeehondengroep die op de plaat lag. 
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•	 Op 15 augustus werd er in het Amsteldiep een snelvarend rubberbootje 
gespot en later aangehouden. De boot was niet verzekerd en de schipper 
had ook geen vaarbewijs. Er is een proces-verbaal opgemaakt.

•	 Drie kanovaarders op Richel en Griend ontvingen een proces-verbaal voor 
het betreden van een artikel 20 gebied, zonder dat zij een vergunning of 
ontheffing hadden.

•	 Op 16 augustus is er door de bemanning van de Phoca gecontroleerd op 
naleving van de afspraken over een helikopteroefening op de Vliehors op 
Vlieland.

•	 Op 28 augustus ging er een groep van 35 toeristen van boord van het 
charterschip ‘Succes’ op Boereplaat. De schipper kreeg een waarschuwing 
toen er iemand met een hond in de richting van een groep zeehonden 
liep.

•	 Op 15, 16 en 20 september werden er steekproeven aan boord van enkele 
mosselschepen gehouden. De inhoud was conform de verplichte melding 
en vangstopgave.

•	 Op 20 oktober werd de bemanning van het peilscheepje ‘De Razende Bol’ 
gewaarschuwd omdat er te snel gevaren werd in de vaarroute onder de 
Afsluitdijk. Bij navraag bleek dat andere collega’s dit scheepje ook 
regelmatig te snel zagen varen.

•	 Op 25 november is er een officiële waarschuwing gegeven aan de 
schipper/eigenaar van een watertaxi die snelvarend, buiten de vaargeul, 
groepen rustende eidereenden verstoorde.

 illegale kampeerders
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•	 Op 4 verschillende dagen zijn Bram Fey, Nico Laros en Theo van Malsen 
met een inspectievlucht per helikopter van Rijkswaterstaat (RWS) 
meegevlogen. Aan RWS wordt steeds gevraagd om met laagwater te 
vliegen en te controleren op illegale visserij, gesloten gebieden en op 
oude en nieuwe mosselbanken. 

•	 Door de WU zijn op verzoek van RWS verschillende keren bakens 
verwijderd die door sommige mosselkwekers te dicht bij of in de vaargeul 
waren geplaatst.

•	 Tijdens het visseizoen werd er gecontroleerd bij de mondingen van de 
Eems en de Zuidoost Lauwers. Garnalenvissers met een GV -vergunning 
komen soms in de verleiding om over de GK-GV grens (De scheidingslijn 
voor de garnalenvisserij) te varen wanneer de garnalen van de Noordzee 
naar de Waddenzee trekken.

•	 Er zijn dit jaar geen overtredingen in het voor garnalenvisserij gesloten 
gebied De Dollard waargenomen.

•	 In samenwerking met de NVWA is er bij enkele garnalenvissers een 
boarding uitgevoerd. Er wordt dan aan boord van het te controleren schip 
gegaan. De aanleiding waren de geluiden dat er garnalenvissers zonder 
zeeflappen zouden vissen. Er zijn enkele processen-verbaal opgemaakt.

•	 Van een charterschip is staandwant in beslaggenomen. Er is ook een 
proces-verbaal opgemaakt.

•	 Er is een aantal dagen gecontroleerd op de zanddumping op de 
Noordgastransportleiding leiding (NGT) waarvan het tracé boven de kust 
loopt. Een van de twee dumpplaatsen lag in de buurt van een regelmatige 
rustplaats van vogels en zeehonden bij de oostpunt van Rottumeroog. De 
WU heeft geen incidenten waargenomen. 
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zanddumping boven Rottum eilanden
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6 Vogels
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De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) zorgt voor 
enkele vogelmonitoringprogramma’s in en rond de Waddenzee. Het doel 
van deze programma’s is om broedgebieden, ruigebieden en aantallen van 
de diverse vogelsoorten in beeld te brengen. Deze gegevens kunnen door 
het Ministerie EL&I worden gebruikt om beheer en/of beleid te bepalen.
Veel van de informatie die SOVON over de Waddenzee levert, wordt in 
samenwerking met, of door de Waddenunit geleverd. 

Verspreid over de hele Waddenzee zijn telgebieden aangewezen. Ieder schip 
heeft zijn eigen telgebied. Zwin, Vlieter en Westkom, Razende Bol 
(Noorderhaaks) en de Vliehors zijn telgbieden.
In mei en juni werden door de Phoca 2 vogeltellingen op de Razende Bol 
uitgevoerd. De zogenaamde hoogwatervluchtplaats tellingen 
(h.v.p.-tellingen).
Door het slechte weer en het personeelstekort was het aantal tellingen veel 
minder dan in voorgaande jaren. In voorgaande jaren werd er ook af en toe 
een nachttelling gedaan waaruit bleek dat er nogal wat soorten op de 
Razende Bol overnachten. Overdag werden die soorten niet op deze locatie 
gezien.

In 2011 werd door de Stormvogel 4 dagen gevaren voor de h.v.p.- tellingen 
van de SOVON  op de Richel. Deze tellingen worden op meerdere plaatsen 
tegelijk in de Waddenzee uitgevoerd. Dezelfde tellingen worden ook elke 
maand uitgevoerd op Griend. 
Vorig jaar zijn er 3 nieuwe transsecten gecreëerd voor de telling van 
watervogels. Het vaargebied van de Stormvogel was het enige gebied waar 
nog geen transecten waren.

Jonge visdief
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De transsecten zijn 5 km. lang en in 10 segmenten verdeelt. Er wordt met 
hoog water aan weerskanten van het schip tot op 500 m. geteld. In 2011 is 
dat 7 keer gedaan. In samenwerking met SOVON is er 4 keer geteld. De 
overige 3 keren was er een zelfstandige telling.
Op 8 augustus zijn er door de Krukel samen met de Stormvogel in samen-
werking met SOVON ruiende bergeenden geteld. Elk schip telde vanuit het 
eigen gebied richting wantij Vingegat/Abt. In het gebied van de Krukel 
werden 27.000 bergeenden geteld. In het gebied van de Stormvogel waren 
het er zo’n 22.000. Dit bij elkaar opgeteld maakt het totaal van ongeveer 
49.000. Dit is bijna hetzelfde aantal dat er in 2010 geteld is. Op hetzelfde 
moment heeft Imares nog vliegtuigtellingen uitgevoerd boven het hele 
waddengebied. Tijdens deze telling die in 2 dagen werd uitgevoerd, werden 
er 33.000 bergeenden geteld. Het grote verschil in de aantallen is te 
verklaren uit het feit dat bergeenden zich door wind en tij behoorlijk over 
het gebied verspreiden. Een groot aantal bergeenden gaat de 2e dag terug 
naar het gebied dat op de 1e dag geteld is. Het systeem van het tellen vanaf 2 
schepen op dezelfde dag levert betrouwbare gegevens op.

 

Locaties transsecten: links bij vaarwater Boontjes, rechtsboven: Molenrak, Rechts onder: het Oude Inschot
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In 2011 zijn er minder hoogwatervluchtplaats tellingen gehouden dan in 
andere jaren. Dit had te maken met het slechte weer en het 
personeelstekort.

Van 11 april tot 29 juni is er bewaking op het vogeleiland Griend aanwezig 
geweest. De vogelwachters hebben geen opsporingsbevoegdheid en nemen 
bij het zien van verstoringen of gebiedsbetredingen contact op met de 
Waddenunit. De vogelwachters hebben o.a. als taak om ervoor te zorgen dat 
de vogels ongestoord kunnen broeden en hun jongen grootbrengen. Ook 
het monitoren van broedvogels, het ringen van de jongen en het uitvoeren 
van vogeltellingen horen bij dit werk. Het bleek een slecht broedseizoen te 
zijn.  Van veel broedsels van de grote sterns, lepelaars en kokmeeuwen is 
niets terecht gekomen.

 

 

Het kaartje geeft de concentraties bergeenden aan
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7 Zeehonden, bruinvissen  
 en een bultrug
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Zeehonden

In 2011 zijn er verschillende zeehondeninventarisaties gedaan. Daarmee 
wordt de actuele kennis van de hoeveelheden en de ligplaatsen in stand 
gehouden. Deze gegevens worden o.a. gebruikt voor het bepalen van de 
grenzen van de artikel 20 Natuurbeschermingswetgebieden, de gesloten 
gebieden.

De populaties van de gewone zeehond en de grijze zeehond zijn de laatste 
20 jaar sterk gegroeid. Nadat het zeehondenvirus in 1988 en in 2002 
ongeveer 50% van de zeehonden doodde is de populatie goed hersteld. Bij 
de gewone zeehond is er wel een toename van zieke dieren die vooral 
longwormen hebben.

Witsnuitdolfijnen
In het grensgebied Waddenzee/Noordzee werden een paar keer witsnuitdol-
fijnen gezien. Er zijn in 2011 enkele dode dieren aangespoeld. 
Een keer is er een levende witsnuitdolfijn gestrand die opgevangen is door 
de stichting SOS Dolfijn. SOS Dolfijn is een opvangcentrum voor walvisach-
tigen  (bruinvissen en dolfijnen). Dieren die voor de kust van Nederland, 
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België, Noord Frankrijk of Duitsland in moeilijkheden komen worden daar 
opgevangen en verzorgd. De stichting heeft op het terrein van het 
Dolfinarium in Harderwijk een paar opvangbassins.Voor bruinvissen die 
niet meer uitgezet kunnen worden is er een permanent verblijf gemaakt. De 
stichting werkt mee aan bruinvisonderzoek en verzorgt educatieve 
programma’s voor o.a. scholen.

Enkele cijfers van door de WU getelde zeehonden:
20 januari:  455  gewone en 129 grijze zeehonden in het Eierlandse Gat.
16 februari: 677  gewone en 100 grijze zeehonden in het Eierlandse Gat.
17 december:  24  grijze zeehonden met 21 jongen bij Griend.
21 december:  208  grijze zeehonden en 73 jongen bij Richel.
21 december 56  grijze zeehonden en 13 jongen bij Engelsche Hoek.
23 december:  220  grijze zeehonden en 150 jongen bij Richel.

Uitzetten zeehonden
In 2011 is er voor de zeehondencrèche Lenie ’t Hart 5 keer gevaren voor het 
uitzetten van opgevangen zeehonden.
Voor het uitzetten van de door Ecomare opgevangen zeehonden is er op 17 
mei gevaren.  

Bruinvissen
Het hele jaar door werden door de bemanningen van alle 4 vaartuigen van 
de Waddenunit bruinvissen gezien. Eerder kwam dit alleen in de maanden 
april t/m juli voor. De dieren werden niet alleen in de Noordzee gezien, 
maar ook in  de Waddenzee en in de Eems. Net als vroeger foerageerden ze 
ook weer in de haven van Delfzijl. Een duidelijke oorzaak is niet aan te 
geven. Het was wel een goed jaar voor verschillende in de Waddenzee 
voorkomende vissoorten.
Af en toe werden er, net als in voorgaande jaren, behoorlijk beschadigde 
bruinvissen levend of dood aangetroffen. De oorzaak is nog steeds niet 
duidelijk. Dat de schade door scheepsschroeven komt lijkt steeds minder 
waarschijnlijk. De staandwantvisserij wordt gezien als de grootste bedrei-
ging voor de bruinvis in de Nederlandse wateren. Er werd ook gedacht aan 
oesterbanken. Wanneer er een verdwaalde, gedesoriënteerde of verzwakte 
bruinvis voor langere tijd op of tegen de scherpe randen van oesters ligt zou 
dit ook beschadigingen kunnen veroorzaken. In de loop van het jaar werden 
er op enkele bijeenkomsten met vissers en wetenschappers verschillende 
voorstellen gedaan. 
Een observeerschema opzetten, recreatief staandwantvisserij beperken en 
het onderwatergeluid verminderen waren een paar ideeën. Op 24 november 
werd het Plan Bescherming Bruinvissen aan Staatssecretaris Henk Bleker 
aangeboden. De WU heeft bij het ontstaan van dit plan geadviseerd. 

Nog even in de kist en dan mag hij 
weer zwemmen.
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Gestrande bruinvissen worden gemeld op de site www.walvisstrandingen.nl 
Een aantal dieren wordt afgevoerd om de doodsoorzaak te onderzoeken.
De Krukel heeft 4 keer meegewerkt aan het buitengaats uitzetten van in 
totaal 6 bruinvissen in samenwerking met Stichting S.O.S. Dolfijn. Een 
probleem hierbij is dat deze dieren snel last van zeeziekte krijgen en daarom 
maximaal 1 uur aan boord van een schip kunnen verblijven.

Bultrug
Op 15 juni kreeg de bemanning van de Stormvogel de melding van de 
verkeerscentrale Brandaris dat er een bultrug in de buurt van de Engelsche 
Hoek zwom en dat men bang was dat dit dier zou kunnen stranden. Volgens 
deskundigen zou het om een gezond dier gaan dat met opkomend water 
vermoedelijk weer naar de Noordzee zou zwemmen. Bultruggen kunnen 
zich goed redden in ondiepe wateren zodat er geen reden tot paniek was. 
Daarom is via de Samenwerking Inspectie Waddenzee (S.I.W.) een bericht 
uitgegaan met het verzoek om het dier met rust te laten en afstand te 
bewaren. ’s Avonds met hoog water was de bultrug verdwenen. Een dag later 
was er melding van een bultrug die in de buurt van Den Helder zwom. 
Vermoedelijk ging het om hetzelfde dier.
                                                                                         

   Beschadigde bruinvis                      

bultrug   
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8 Visserij Waddenzee
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Tjisse van der Heide van Waddensleutels (http://www.waddensleutels.nl), 
heeft tijdens een werkoverleg van de Waddenunit een presentatie gehouden 
van zijn onderzoek. Op zijn verzoek is er het hele jaar door de Harder, de  
Krukel, de Phoca en de Stormvogel gevist naar verschillende soorten vis 
zoals o.a. rode poon, spiering, knorhaan, platvissen, inktvissen en 
zeenaalden. De vissen, of soms delen daarvan, gingen naar de 
Rijksuniversiteit Groningen waar in samenwerking met het NIOZ, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderzoek wordt gedaan naar o.a. 
de ontwikkeling van de mosselbanken.

Kokkelvisserij
Er zijn meerjarige afspraken gemaakt door de handkokkelsector met de 
overheid en de non-gouvernementele organisaties (ngo’s).
De belangrijkste afspraken zijn:
•	 Meer spreiding van schepen over de Waddenzee;
•	 De belangrijkste vogelgebieden zijn gesloten;
•	 Er wordt niet meer dan 2,5% van de aanwezige kokkels opgevist;
Het programma Naar een Rijke Waddenzee kreeg de opdracht om dit project 
uit te werken en de partijen bij elkaar te brengen. Aan de Waddenunit is 
regelmatig advies gevraagd over onder andere de manier van vissen, de 
gevoelige gebieden en de hoogwatervluchtplaatsen (h.v.p.’s).

Kokkelvissers in de buurt van de kwelder

Er wordt regelmatig met de kokkelvissers gesproken. Aan de hand van de 
vergunningen wordt gecontroleerd of er door de juiste personen wordt 
gebeugeld.
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Aal
Het hele jaar door werd er in verband met de aalregeling op fuiken 
gecontroleerd. Er is een tijdelijk vangstverbod op aal ingesteld om het de aal 
mogelijk te maken ongehinderd naar zee te trekken om in de Sargassozee 
voor nageslacht te kunnen zorgen. Er zijn geen illegale fuiken 
waargenomen. 
De Krukel heeft de NVWA geassisteerd bij het ophalen van fuiken in de buurt 
van Zoutkamp.

Bestand en vangsten handkokkelvisserij in tonnen (= 1000 kg) vleesgewicht

Aalfuik
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Mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)

Een MZI bestaat uit netten of touwen die in het water hangen. Het geheel 
drijft op zee door drijflichamen zoals buizen en tonnen. Ankers of palen 
houden een MZI op zijn plaats. Aan de netten en touwen hechtten zich 
mossellarven die uitgroeien tot mosseltjes van 1 tot 2 cm. Dit noemt men 
het mosselzaad. De mosselkwekers komen 1 of 2 keer per seizoen het 
mosselzaad oogsten. Het mosselzaad wordt uitgezaaid op de mossel-
kweekpercelen.
De MZI’s zijn er gekomen na afspraken van de mosselkwekers met natuur-
organisaties en de overheid om op een duurzame manier mossels te 
kweken. Daarmee wordt er meegewerkt aan het natuurherstel van de 
Waddenzee.

De opbrengst was in 2011 ongeveer gelijk aan de opbrengst van vorig jaar.  
Door een landschapsarchitecte is onderzoek gedaan naar een betere 
landschappelijke inpassing van de MZI’s. De MZI’s dichter bij elkaar te 
plaatsen was een idee. Of om de palen een andere kleur te geven. Groene 
paalankers zijn in diverse tinten grijs geschilderd. Dat grijs was al snel bruin 
door roestvorming.

MZI’s die goed te zien zijn op een radarscherm
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De MZI’s trekken veel zeesterren en krabben aan die het jonge mosselzaad 
opeten. De vissers kunnen hier niets tegen doen. Het is te massaal om eraf 
te halen.

In 2013 komt er een evaluatie over de MZI’s. Het is de vraag of er doorgegaan 
wordt met deze experimentele vorm van mosselzaadvangst. Imares zal een 
advies uitbrengen over de MZI’s.

MZI’s in de Zuidmeep vanuit de lucht gezien.

Onder een touw vol mosselzaad. Boven hetzelfde touw na een bezoek van  zeesterren.
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In de winterperiode van december 2010 en januari 2011 zijn door ijsgang de 
meeste bakens (houten staken/palen van ongeveer 7 meter) bij de mossel-
percelen verdwenen. Van 1 maart tot 30 maart zijn er 20 dagen besteed aan 
het plaatsen van nieuwe bakens.

De positie van de bakens wordt met behulp van een Z_Max (een GPS) waar 
de coördinatoren van de vakken vooraf zijn ingevoerd, bepaald. Het water is 
dan ongeveer 6 graden Celsius.

Bakens zetten met een Z_Max, op de centimeter nauwkeurig!Bram en Dirk op de aluminium bakenboot
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9 Visserij IJsselmeer
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Inleiding
Eelke Boersma, een van de medewerkers van de Waddenunit, doet werk-
zaamheden voor de Directie DAD (voorheen Directie Visserij). Dit is nog een 
gevolg van de overgang van de mensen van voormalig Directie Visserij naar 
voormalig Directie Noord. Het werk bestaat uit beleidsadvisering. Er wordt 
ook rechtstreeks met de sector gesproken.

Algemene ontwikkelingen
De Producenten Organisatie IJsselmeer (PO IJsselmeer) en de Combinatie 
van beroepsvissers hebben de kenniskringdagen voor o.a. wolhandkrabvis-
serij en nettenvisserij weer opgestart. In 2011 zijn er vier avonden georgani-
seerd. Deze werden over het algemeen goed bezocht door vissers die actief 
aan deze avonden deelnamen. 
In 2011 kwamen de nettenvissers met het idee om het aantal netten in het 
IJsselmeer te verminderen om op deze manier de druk op de visstand te 
verminderen. Twee jaar geleden had het Ministerie LNV al geprobeerd om 
dit in te voeren. Er was toen ook geld beschikbaar. Jammer genoeg lukte het 
toen niet.
Binnen de PO IJsselmeer is er veel discussie ontstaan door het nieuwe 
contributiesysteem. De kleine bedrijven vonden dat ze nu teveel moesten 
gaan betalen. In 2012 zal hier verder over gesproken worden.

De visserij in het IJsselmeer 
De staandwantvisserij op snoekbaars en baars verliep redelijk goed. In het 
voorjaar werden de periodes voor de nettenvisserij en de zegenvisserij met 
twee weken verlengd. Dit kwam door de ijsgang in de winter. 
Spieringvisserij werd in 2011 niet toegestaan. De reden was dat de bestands-
opnames van 2010 erg laag waren. De vissers hadden hier wel begrip voor.
De aalvisserij kwam aarzelend op gang. Het viel in de loop van de zomer op 
dat het aantal grote alen in vergelijking met de kleine dunne aal flink 
toenam. In kilogrammen werd er niet echt veel meer aangevoerd. Dit 
betekent dat het aantal individuen afneemt. De vissers bevestigen dit beeld. 
Door de sluiting van de dioxinegebieden werd de vraag naar groffe aal wel 
groter. Hier werd een redelijke prijs voor betaald. Tijdens de sluiting op aal 
werd er flink op wolhandkrabben gevist. Het was opmerkelijk dat er voor 
wolhandkrabben tot € 10,- per kilo werd betaald.
De staandwantvisserij in het najaar van 2011 was teleurstellend. Er werd 
weinig gevangen. Dit werd al duidelijk tijdens de visserij in de zomer. Er 
werd weinig baars of snoekbaars gezien. De oorzaak is niet bekend. Het zou 
kunnen komen door het schonere water. Er zitten minder voedingsstoffen 
in waardoor vis minder snel of zelfs helemaal niet groeit.
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De Kreupel
De Kreupel is een aangelegd vogeleiland waar twee vissers met grote fuiken 
mochten vissen. Staatsbosbeheer (SBB) die de beheerder is heeft het vissen 
in 2011 verboden. Uiteindelijk bleek dat SBB dit niet kon bepalen. Het 
Ministerie EL&I, Directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE) is het 
bevoegd gezag. Er is in 2011 een begin gemaakt met het oplossen van dit 
probleem. Er zijn verschillende contacten gelegd. De zaak loopt door naar 
2012.

Aalsluiting
In 2011 was de aalsluiting weer van kracht in de periode van 1 september t/m 
30 november. Voor veel vissers betekende dit dat ze met fuiken op wolhand-
krab probeerden te vissen. Er is overlegd met Productschap Vis, PO 
IJsselmeer en de Combinatie van Beroepsvissers. Er is besloten om op 
dezelfde manier te vissen als in 2010. 
Voor Friesland werd het decentraal aalbeheer gestart. Samen met Advies- en 
ingenieursbureau Witteveen+Bos, het bureau dat dit begeleidt, zijn de 
mogelijkheden onderzocht. Tot nu toe loopt de proef goed en zijn de 
beroepsvissers tevreden.

Dioxinesluiting
In april 2011 werden er in aal en wolhandkrabben een te hoge concentratie 
dioxine aangetroffen. Deze soorten waren daardoor niet meer geschikt voor 
menselijke consumptie. In veel gebieden die van groot belang zijn voor de 
binnenvisserij mocht er niet meer op aal en wolhandkrabben gevist 
worden. In een overleg werd de schade die de vissers hadden opgelopen zo 
goed mogelijk geïnventariseerd.

Aanvoer aal op de afslag in Urk Haven Urk
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Extra spui Afsluitdijk
In de Afsluitdijk wordt een nieuwe spuisluis gebouwd. In een paar overleg-
gen was er aandacht voor eventuele problemen voor de visserij. Een extra 
spui zal ook extra spui van vis veroorzaken. Het visbestand op het IJsselmeer 
is zo laag dat dit een ongewenste situatie is. Door bezuinigingen zijn er 
verschillende aanpassingen aan de spuisluizen gedaan. De maatregelen om 
de uitspui van vis te voorkomen lijken hiervan de dupe te zijn geworden.

Visstandbeheercommissie (VBC) IJsselmeer i.o. 
Er wordt al enkele jaren gesproken over de oprichting van een VBC 
IJsselmeer.
In het overleg zitten vertegenwoordigers van sportvisserij, beroepsvisserij, 
Rijkswaterstaat, de provincies en het Ministerie EL&I. De sportvissers en de 
beroepsvissers zijn het vaak niet met elkaar eens. Een van de problemen die 
spelen is de nettenvisserij. Voor de sportvissers en ook voor de provincie die 
de NB-wet vergunning verleend is dit een heikel punt. Een oplossing zoals 
uitkoop is nog niet in zicht. In 2011 zijn kleine stapjes gezet, maar tot een 
oprichting van de VBC IJsselmeer is het nog niet gekomen. 

Natura 2000 en Natuurbeschermingswet
Op verzoek van de Coöperatieve Producentenorganisatie IJsselmeer (PO) is 
er aan de provincies voorlichting gegeven over de nettenvisserij. Er is samen 
met beleidsmedewerkers van de provincies Fryslân en Flevoland  een dag 
meegevaren met een Harderwijker staandwantvisser. De provinciale 
ambtenaren kregen een goed beeld van deze manier van vissen. En hoe er in 
het vergunningentraject mee omgegaan moet worden. 

Zegenvisserij
Eind 2011 kwam er een verzoek van een visser op de Veluwerandmeren om te 
bemiddelen bij een conflict. Sportvisserij Nederland had de zegenvergun-
ningen ingetrokken. Bij zegenvisserij wordt de vis met een over de bodem 
slepend net door een omtrekkende beweging ingesloten. Het net wordt 
zegen genoemd. Na bemiddeling is het probleem opgelost. De vissers 
kregen hun zegenvergunning enkele weken later terug. Tot in 2012 zal Eelke 
Boersma bij deze zaak betrokken blijven. 

Haven Urk
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10 Inventarisatie      
 schelpdierbestanden
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Er is op verschillende dagen meegewerkt aan de inventarisatie van het 
areaal Japanse oesterbanken (Crassostrea gigas). Hierbij worden de banken 
tijdens laagwater met behulp van een GPS te voet ingelopen. 

De verzamelde gegevens worden aan IMARES doorgegeven. In 2011 is het 
areaal oesterbanken geschat op 909 ha. Hiervan is 178 ha. specifieke 
oesterbank en 731 wordt gekarakteriseerd als gemengde mossel/oesterban-
ken. De mosselen beginnen hun plaatsje weer terug te winnen. De meeste 
gecombineerde banken bestaan nu voor het grootste gedeelte uit mosselen.

Mesheften
De mesheften (Ensis directus) vormen het grootste schelpdierbestand in de 
kustwateren. Mesheften komen zoveel voor dat dit wel van invloed moet 
zijn op de groei en omvang van de andere bestanden schelpdieren. De 
Waddenunit schat in dat ongeveer 70% van de biomassa schelpdieren in de 
Waddenzee uit mesheften bestaat. Dat kanoeten en eidereenden mesheften 
liever eten dan kokkels en mosselen weet de WU intussen ook. Dagelijks zag 
de WU grote groepen kanoeten overvliegen vanuit de omgeving Griend, 
waar op dat moment een enorme hoeveelheid kokkelzaad aanwezig was. Er 
was zo veel kokkelzaad dat de vogels zich tijdens het fourageren bijna niet 
hoefden te verplaatsen. Toch kozen veel vogels ervoor om over te vliegen 
naar het Lange Zand, waar veel mesheftenzaad aanwezig was. 

Jan van Dijk op een oesterbank
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Tijdens de vliegtuig- en de eigen transsecttelingen werden in het Inschot/
Blauwe Slenk grote groepen eidereenden gezien op de plekken waar ook 
grote hoeveelheden mesheften zijn geïnventariseerd. In de onmiddellijke 
omgeving hiervan liggen ook gebruikte mosselpercelen. Op deze percelen 
werden geen eidereenden gezien.

In alle kustwateren die onder Natura 2000 vallen zijn door IMARES in totaal 
96 miljard individuen mesheften berekend. Dit wordt verdeeld over 81 
miljard kleine (zaad) en 15 miljard grote. In totaal is het 770 miljoen kg. 
Versgewicht.

Mosselbanken
Regelmatig is er tijd besteed aan de inventarisatie van sub- en litorale 
mosselbanken. In de diepere delen van de Waddenzee zijn, behalve een 
klein plekje op het Molenrak bij Harlingen, geen nieuwe sublitorale 
mosselzaadbanken aangetroffen. Voor het tweede jaar achter elkaar was er 
geen nieuwe aanwas. Het zaadval dat er was, was een beetje nieuw 
mosselzaad tussen de oudere mosselen.
Ook litoraal zijn er weinig of geen nieuwe mosselzaadbanken aangetroffen. 
Alleen een klein mosselbankje van 3 ha. bij het vaarwater Blauwe Slenk. Dit 
is met de najaarsstormen weggespoeld. 

mosselen, oesters en een zeester
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Het totale areaal aan litorale mosselbanken in het voorjaar 2011 is door 
IMARES geschat op 1178 ha. Waarvan 51 ha. zaadbank, 728 ha. halfwasmos-
selen en 1186 ha. grote mosselen. 

Kokkels
Tijdens de kokkelinventarisatie is er door de WU weer meegevaren met de 
YE 42. Er zijn ruim 100 monsterstations bezocht. Het gaat hier om locaties 
vlak onder de kust van Terschelling en Vlieland en de artikel 20 gebieden. 
Dit zijn gebieden die gevoelig voor verstoring zijn. In totaal werd er in de 
Waddenzee 231 miljoen kg. versgewicht kokkels aangetroffen. In de zomer 
werd uit veldbezoek en ook uit signalen van vissers duidelijk dat er een 
enorme kokkelzaadval had plaatsgevonden in de hele Waddenzee. In de 
omgeving van Griend zag de WU ongekende dichtheden tegen meer dan 
10.000 kokkelzaadjes per m2.

Schatting mosselbanken van IMARES
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11 Assistentie Onderzoek
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Ontwikkeling mosselbanken
Onder Terschelling zijn in begin april 12 proefvakken van 20 x 20 meter uitgezet om 

de ontwikkeling van mosselbanken uit te testen. Er wordt gekeken naar de groei en 

de dichtheid van de mosselbanken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de rol van 

krabben, vogels en garnalen. Dit project wordt uitgevoerd door Waddensleutels en is 

een samenwerking van Koninklijk Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), Nederlands 

Instituut voor Ecologie (NIOO), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Staatsbosbeheer 

(SBB) en Natuurmonumenten.

MZI’s
Op de MZI’s zijn er op een dag 6 monsters genomen voor het begeleidend onderzoek. 

Het onderzoek gaat van larve tot mosselzaadje, de overlevingskans, predatie, groei 

enzovoort. 

Ondanks predatie door zeesterren vielen de resultaten achteraf mee. Er is wel meer 

substraat in het water gehangen.

Onder een overzicht van Bureau MarinX van de resultaten

De totale oogst in 2011 is 101.000 mosselton (1 mosselton (mt) = 100 kg). Daarvan is 

64.000 mt ingevangen door de transitiebedrijven. Daarvan is 48.000 mt in de 

Waddenzee gevangen. De experimenteerders hebben in 2011 een oogst gehaald van 

37.000 mt, waarvan 27.000 mt. In de Waddenzee.

De gebruikte mosselen zijn in april opgevist door de BRU 10 en in big bags aangele-

verd. Daarna zijn ze onder Terschelling handmatig verspreid over de bodem. Soms op 

een bedje van kokosmatten. Zowel met laag- als met hoogwater zijn er vogeltellingen 

uitgevoerd op deze poefvakjes die aan het eind van het jaar al behoorlijk uitgedund 

waren. Er zijn ook proeven gedaan met open/gesloten kooien met fijn gaas erin. De 

open kooien waar de krabben en garnalen in konden komen waren leeg. In de 

gesloten kooien zat zowel mossel- als kokkelzaad. Het lijkt er dan ook op dat 

garnalen enorme predatoren zijn van heel jong mosselzaad.
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Monitoringsprogramma Interreg Safeguard
Eind mei zijn er oestermonsters genomen in het kader van het monitorings-
programma Interreg Safeguard. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van 
zware metalen, chemische stoffen en microbiologische verontreinigingen 
zoals E.coli’s en nerovirussen.  De uitkomsten lieten geen verontrustende 
zaken zien.

Bestandschatting mosselen op de percelen
In november/december is er meegewerkt aan een bestandschatting 
mosselen op de percelen. In totaal zijn er 585 punten bezocht. Met een van 
Veenhapper
zijn er per locatie 5 hapjes genomen vanaf de bodem. Daarna werden de 
monsters gespoeld, uitgezocht, gemeten en gewogen. Per werkdag werden 
er gemiddeld 60 monsterlocaties bezocht. Na berekening door IMARES 
bleek er bijna 22 miljoen kg. Mosselen, waarvan 9 miljoen kg. zaad 
afkomstig van de MZI’s op de percelen aanwezig te zijn. Door het gedurende 
2 jaar ontbreken van mosselzaad is het bestand ruim 60% lager dan 
normaal.
   
Zeehonden
In de Eems en in de Duitse Waddenzee werden zeehonden gevangen. 
De gevangen zeehonden kregen een zender op de kop geplakt en werden 
weer vrij gelaten. Elke keer wanneer een zeehond met zender boven water 
komt om adem te halen, pikt de satelliet een signaal op. Op die manier kan 
Imares het zwem- en foerageergedrag bestuderen.

kokosmatten Een Van Veenhapper. De bakken gaan in geopende stand naar 
de bodem. Door het ophijsen worden de bakken tegen elkaar 
getrokken. Zo wordt er een sedimentmonster van de bodem 
genomen.
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Invasieve soorten
Op 9 augustus is er meegewerkt aan een onderzoek naar invasieve soorten 
in de Waddenzee door bureau GiMaRis te Leiden. Deze soorten werden 
vooral op hard substraat zoals schelpen gezocht. Een uitgebreide brochure 
was een gevolg van dit onderzoek.

Zeegras
Voor 1930 stond een groot deel van de Waddenzee vol zeegras. Door ziektes 
en door de aanleg van de Afsluitdijk is het zeegras bijna uit de Waddenzee 
verdwenen. Zeegras is belangrijk voor vissen om in te schuilen en eitjes in te 
leggen. Rijkswaterstaat is een nieuwe proef gestart om zeegras in de 
Waddenzee terug te krijgen. Hiervoor is 150 kilo zeegras, ongeveer 100.000 
zaaddragende zeegrassprieten, afkomstig rond het Duitse eiland Sylt 
gebruikt. De stengels werden in zakken in zee gehangen en verankerd. 
Hierna kon het zaad rijpen en naar de zeebodem zakken.

Data van gezenderde zeehonden

Zeegras in 2010 en 2011

zeegras
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12 Voedselveiligheid,    
 sanitaire bemonstering
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Door mutaties in de Europese Hygiëneverordeningen is er een nieuw 
bemonsteringsplan opgesteld voor de sanitaire bemonstering met 
betrekking tot:
•	 Microbiologische kwaliteit tweekleppige weekdieren;
•	 Aanwezigheid toxine producerend plankton (ASP/DSP);
•	 Aanwezigheid biotoxine in levende tweekleppigen (E.coli);
•	 Constatering van niet gewenste chemische contaminanten (lood, 

cadmium, kwik, benzopyreen).

Onderstaand een overzicht met betrekking tot de bemonstering voor het 
bovengenoemde sanitair schelpdieronderzoek.
•	 Jaarlijkse bemonstering zware metalen**      1 keer gemonsterd
•	 SSO Fytoplankton (IMARES-Yerseke)            26 keer gemonsterd á 2 

                                                                 watermonsters
•	 SSO Biotoxine (RIKILT-Wageningen) 26 keer gemonsterd á 2
                                                                      mosselmonsters
•	 SSO Microbiologie (RIVM-Bilthoven) 17 keer gemonsterd á 10 

                                                                 mosselmonsters**
•	 Microbiologische (RIVM-Bilthoven) 2 keer oestermonsters

** deze monsters werden tegelijk met de andere ’26 keer’ genomen. Alleen minder 
frequent dus. 

Op basis van de uitslagen van deze bemonsteringen werden twee overschrij-
dingen geconstateerd. Maatregelen in het kader van de voedselveiligheid 
waren niet nodig. Er werden extra monsters onderzocht. De uitslag was nu 
goed.
Dit jaar werd geen enkele partij monsters vanwege een te hoge temperatuur 
afgekeurd. Er werd gebruik gemaakt van gekoeld transport. Tot het moment 
van verzending werden de monsters opgeslagen in gekoelde opslagruimtes.
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13 Overige werkzaamheden



 Jaarverslag WU 2011  |  51

Convenant Vaarrecreatie Waddenzee
In 2007 hebben diverse overheden, terreinbeheerders, natuurorganisaties 
en organisaties voor (vaar)recreatie het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee 
getekend. Doel van het convenant is het beheersbaar maken en houden van 
de vaarrecreatie op de Waddenzee. Staatsbosbeheer was ook in 2011 trekker 
van dit project. In bepaalde gebieden worden tellingen uitgevoerd. 
Droogvallende schepen, wadlopers en andere gebruikers en ook vogels en 
zeehonden worden geteld. Ook eventuele verstoringen en de oorzaken 
daarvan worden geteld. Dit jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van 
een website om de gegevens in te voeren. 

Engelsmanplaat en Rottum
Staatsbosbeheer (SBB) is beheerder van de Engelsmanplaat en de Rottum 
eilanden. De werkzaamheden ten behoeve van de Engelsmanplaat en de 
Rottum eilanden lopen vanaf 1977. De Krukel zorgt voor de bevoorrading en 
het vervoer van de vogelwachters op Engelsmanplaat. De Harder zorgt voor 
de bevoorrading en het vervoer van mensen van Staatsbosbeheer, vogeltel-
lers en onderhoudsmensen naar de Rottum eilanden. 

Het jaarlijkse zwerfvuil wordt door de Harder van de eilanden naar de Eemshaven verscheept. 
De gemeente haalt dat op in de haven.
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Varen met gasten aan boord
Af en toe zijn er gasten aan boord. Een paar voorbeelden.
•	 9 mei, Staatssecretaris Henk Bleker met enkele bestuurders uit de 

visserij- en natuurorganisaties.
•	 10 mei, een delegatie Italianen;
•	 28 mei, een Deense delegatie;
•	 29 juni, leden van de werkgroep ‘Rijke Waddenzee’.
•	 18 juli, DG Annemie Burger
•	 19 juli, 3 collega’s van Directie Visserij om MZI’s te bekijken;
•	 28 juli, journalisten om MZI’s te bekijken;
•	 11 augustus, medewerkers van de provincie en het Noord Hollandse 

Landschap

Staatssecretaris Henk Bleker aan boord van de Phoca

Mechanische pierenwinning
In 2011 waren er nog maar twee pierenwinners over in het Westelijk Wad.
Zeker op het Balgzand is de bodem mede door de pierenwinning in slechte 
toestand.  
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Samenwerking
In 2011 werd er met verschillende diensten en organisaties die op of rond 
het Wad werkzaam zijn samengewerkt. Hierbij gaat het om het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD), Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee 
en RWS IJsselmeergebied, Staatsbosbeheer, de provincies Noord Holland, 
Fryslân en Groningen. Ook werd er overlegd met landschapsbeheerders 
zoals met het Noord Hollands Landschap over controlewerkzaamheden op 
de Razende Bol (Noorderhaaks). Er werd overlegd in het kader van de 
Samenwerking Inspectie Waddenzee (SIW), en het Regiecollege 
Waddengebied (RCW). Provinciemedewerkers en medewerkers van de NVWA 
hebben op alle schepen van de Waddenunit meegevaren. Dit was bedoeld 
om kennis en ervaring te delen. Ook werden er gezamenlijke controles 
uitgevoerd. De Harder en de Krukel hebben regelmatig contact gehad met 
de KLPD.

De getrokken geulen zijn goed te zien
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14 Overleg, vergaderingen  
 en cursussen
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Het hele jaar door zijn er door de medewerkers van de Waddenunit 
cursussen gevolgd. Naast de opleidingen op maritiem gebied zijn er nog 
andere cursussen gevolgd. De medewerkers van de Waddenunit zijn BOA 
(buitengewoon opsporingsambtenaar). Ze mogen officiële waarschuwingen 
geven en processen-verbaal schrijven. De medewerkers van de WU hebben 
ook een EHBO diploma. Om de bevoegdheden te houden worden voor 
sommige opleidingen elk jaar bijspijkercursussen gegeven. 

Hierbij als voorbeeld de cursussen die Eelke Sybren Dijkstra gevolgd heeft:
De nautische opleidingen: 
- Schipper/machinist beperkt werkgebied (SMBW); 
 - Basic Safety Training, een veiligheidstraining;
 - De MarcomB, een marifooncursus.
De opleiding Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA).

Behalve aan de reguliere werkoverleggen in Groningen en de VA overleggen 
in Den Haag waren er andere overleggen waar aan werd deelgenomen en 
cursussen die gevolgd werden.
Een overzicht van verschillende activiteiten buitenshuis.
•	 12 januari, AID instructiedag in Eernewoude, Eelke Sybren en Theo;
•	 12 januari, symposium PVis in Wassenaar, Nico; 
•	 21 januari, jaarvergadering van de Vissersvereniging in Yerseke, Nico;
•	 26 januari, AID instructiedag in Leeuwarden, hele Waddenunit;
•	 28 januari, studiedag mosseltransporten zuid-noord, Nico;
•	 3 februari, interview mosseltansporten zuid-noord in Utrecht, Nico;
•	 5 februari, voorlichtingsbijeenkomst VIBEG in Harlingen, Nico;
•	 11 februari, vergadering Waddenunit en WIS-systeem in Leeuwarden en 

Groningen, hele Waddenunit;
•	 17 februari, EHBO-herhaling, hele Waddenunit;
•	 21 februari, excursie naar NIOZ Texel, hele Waddenunit;
•	 3 maart, BBZ cursus in het Juttermuseum Texel, Bram;
•	 18 maart, jaarvergadering in Bruinisse, Nico;
•	 Een paar keer per jaar Beheersoverleggroepen te Ameland, Terschelling 

en Texel, bijgewoond door verschillende WU medewerkers;
•	 28 maart, cursus pensioen, Jan;
•	 5 dagen in maart, BOA bijspijker cursus, Nico
•	 21 april, SIW-dag te Harlingen, hele Waddenunit;
•	 2 mei, HUET (helicpter) training te Den Helder, Freek Jan en Nico;
•	 17 mei, hoorzitting NB-wet vergunning in Den Haag, Nico;
•	 30 mei, vergadering over het ‘Rondje Texel’ in gemeentehuis Texel, Jan en 

Niels;
•	 30 mei, hoorzitting NB-wet vergunning in Den Haag, Nico;
•	 31 mei, afscheid Bram in Hypolytushoef, hele Waddenunit;
•	 17 t/m 30 juni, BOA-herhalingscursus , Dirk;
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•	 1 juli, afscheid Jan van Dijk bij Imares Texel, hele Waddenunit;
•	 11 t/m 14 juli, Basis Safety Training, Eelke Sybren;
•	 5 dagen, cursus Marconi B in Den Helder, Eelke Sybren;
•	 3 dagen, vergadering i.v.m. uitdiepen Boontjes, Nico;
•	 3 dagen, cursus Marcom B te Den Helder, Eelke Sybren;
•	 28 en 29 september, DRZ uitje in het Dwingelderveld, deel van de 

Waddenunit;
•	 2 dagen in oktober, bijeenkomsten Natura 2000 in Leeuwarden en Den 

Haag, Nico;
•	 25 oktober, bespreking MSC-traject handkokkel- en Ensis visserij; Nico;
•	 28 oktober, voorlichtingsdag Noorderhaaks (of Razende Bol) in Den 

Helder, Dirk, Niels;
•	 12 december, evaluatie convenant vaarrecreatie in Leeuwarden, Niels;
•	 december, 5 daagse cursus Radar Binnenvaart, Eelke, Nico en Theo;

Een radarbeeld geïntegreerd in een elektronische zeekaart.


