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Appendix 1 Beoordeling van het wetenschappelijke eindrapport

‘THE EFFECTS OF SHELLFISH FISHERY ON THE ECOSYSTEMS OF
THE DUTCH WADDEN SEA AND OOSTERSCHELDE’

VAN DE TWEEDE FASE VAN DE WETENSCHAPPELIJKE
EVALUATIE VAN HET NEDERLANDSE SCHELPDIERVISSERIJ-
BELEID (EVA II)

Inleiding

Het wetenschappelijke eindrapport ‘The effects of shellfish fishery on the ecosystems
of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde’ doet verslag van de tweede fase van de
wetenschappelijke evaluatie van het Nederlandse schelpdiervisserijbeleid (EVA II).
Hoewel het rapport ten behoeve van een bredere kring van geïnteresseerden in het
Engels is geschreven, doet de auditcommissie verslag van haar bevindingen in het
Nederlands omdat de commissie verwacht dat vooral de Nederlandse samenleving in
haar bevindingen is geïnteresseerd.

Het EVA II onderzoek is uitgevoerd om een aantal beleidsvragen te beantwoorden
die, na eerdere consultatie van de auditcommissie, zijn vertaald in de volgende
onderzoekvragen:

1.1 Hoe en in welke mate beïnvloeden de verschillende vormen van
schelpdiervisserij de belangrijke bodembiotopen?

1.2 Hoe en in welke mate beïnvloedt de schelpdiervisserij het voedselaanbod van
scholekster en eidereend, die van grote schelpdieren leven, en andere vogels die
van deze biotopen afhankelijk zijn?

2.1 Heeft het areaal droogvallende mosselbanken zich hersteld tot het gewenste
niveau? Zo niet, is dat dan te wijten aan de schelpdiervisserij, aan andere
menselijke invloeden of aan natuurlijke factoren?

2.2 Hebben de zeegrasvelden zich maximaal kunnen herstellen? Zo niet, is dit dan
te wijten aan de schelpdiervisserij, aan andere menselijke invloeden of aan
natuurlijke factoren?

2.3 Kloppen de methoden die eerder zijn gebruikt voor de berekeningen van de
voedselbehoefte van schelpdieretende vogels?

2.4 Hoe verhouden de waargenomen aantallen vogels zich tot de streefaantallen
ofwel referentieaantallen? Hoe kunnen eventuele afwijkingen daarin worden
verklaard?

3.1 Is het huidige voedselreserveringsbeleid voldoende om te voorkomen dat de
schelpdiervisserij op de lange termijn negatieve effecten kan uitoefenen op de
populaties van schelpdieretende vogels?

3.2 Zijn er aanwijzingen dat wadvogels die niet van grote schelpdieren leven zich
in negatieve of positieve zin hebben ontwikkeld? En zijn die eventuele
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ontwikkelingen het gevolg van de schelpdiervisserij, van andere menselijke
factoren of van natuurlijke factoren?

Voor veel van bovenvermelde vragen is uit wetenschappelijk oogpunt de beste
aanpak de uitvoering van experimenten waarin delen van de Waddenzee en de
Oosterschelde met een verschillende voorgeschiedenis wel en niet worden bevist. De
betrokken onderzoekers blijken zich dit zeer wel bewust te zijn geweest. Uit
wetenschappelijk oogpunt is het daarom zeer teleurstellend dat maatschappelijke
oppositie een experimentele aanpak grotendeels onmogelijk heeft gemaakt. Dit maakt
de zeggingskracht van de uitkomsten van EVA II minder groot dan hij had kunnen
zijn. Afgezien van een enkele experimentele studie, is het onderzoek nu grotendeels
gebaseerd op correlatieve studies, studies met wiskundige modellen en op de
resultaten van een quasi-experiment, te weten de vergelijking van voor de visserij
open en gesloten gebieden. De onderzoekers hebben deze bronnen van informatie
over het algemeen tot het uiterste benut.

De auditcommissie is van mening dat deze eindrapportage een zorgvuldige en
afgewogen indruk maakt. Dat wil niet zeggen dat de commissie geen kanttekeningen
heeft maar die tasten de hoofdlijnen van het betoog niet aan.

Aan het begin van de EVA II studie heeft de auditcommissie er op gewezen dat het
noodzakelijk zou zijn niet alleen de effecten van de schelpdiervisserij te bestuderen,
maar ook het waddensysteem met al zijn biotische en abiotische factoren in hun
onderlinge samenhang in zijn geheel te bezien. Om het risico te vermijden dat
bepaalde ontwikkelingen ten onrechte aan de schelpdiervisserij zouden worden
toegeschreven, dienden ook de effecten van andere menselijke ingrepen en van
eventuele natuurlijke ontwikkelingen te worden verkend. Om die reden zouden
tenminste moeten worden bezien:
- de effecten van de bouw van stormvloedkering in de Oosterschelde;
- de effecten van andere bodemberoerende menselijke activiteiten;
- de effecten van teruglopende eutrofiëring;
- de effecten van het storten van baggerspecie op verschillende plaatsen langs de

Nederlandse kust;
- de effecten van het optreden van exotische soorten;
- de effecten van klimaatvariaties door de Noord-Atlantische Oscillatie;
- de effecten van klimaatverandering door het broeikaseffect.

In de volgende paragrafen wordt nagegaan in hoeverre naar het oordeel van de
auditcommissie EVA II de hierboven gestelde vragen heeft kunnen beantwoorden.
De auditcommissie geeft daarom per vraag aan welke conclusies haars inziens
kunnen worden getrokken. Hierbij heeft de auditcommissie zich beperkt tot het
gebied van de natuurwetenschappen; economische, juridische, bestuurlijke en andere
niet-natuurwetenschappelijke aspecten zijn door de commissie niet bezien. De
auditcommissie heeft afgezien van het vermelden van kleine onvolkomenheden die
de uitkomsten van het onderzoek niet of nauwelijks beïnvloeden.
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Hoe en in welke mate beïnvloeden de verschillende vormen van schelp-
diervisserij de belangrijke bodembiotopen?

Kokkelvisserij

De door EVA II verzamelde gegevens en enkele andere onderzoekers suggereren dat
mechanische kokkelbevissing, zowel op korte, midden-lange als lange termijn, leidt
tot een slibarmere wadbodem.  Het beschikbare waarnemingsmateriaal en de daarop
toegepaste statistische analyse zijn volgens de auditcommissie echter onvoldoende
om genoemde uitspraken met zekerheid te doen. Bovendien vinden er in de
Waddenzee ook veranderingen in het slibgehalte plaats die niet kunnen worden
toegeschreven aan de kokkelvisserij.

Het EVA II onderzoek en ander in de wetenschappelijke literatuur gerapporteerd
onderzoek leiden tot de volgens de auditcommissie onomstotelijke conclusie dat in
de beviste gebieden kokkelvisserij niet alleen leidt tot een sterke afname van de
aantallen en dichtheden van volwassen kokkels maar ook tot een afname met vaak
tientallen procenten van jonge kokkels en andere in de bodem levende schelpdieren,
borstelwormen en kreeftachtigen.

Door Piersma et al. (2001) is aangetoond dat kokkelvisserij een nadelig effect heeft
op de vestiging van nieuw kokkelbroed in het volgende jaar. Sommige waarnemingen
in EVA II bevestigen deze conclusie, maar andere observaties ondersteunen deze
niet. In tegenstelling tot de Waddenzee, lijkt kokkelvisserij in de Oosterschelde geen
duidelijke of soms zelfs een positieve invloed te hebben op de kokkelbroedval. Een
definitieve conclusie kan naar het oordeel van de auditcommissie nog niet worden
getrokken.

Blijkens het onderzoek van EVA II en andere onderzoekers treedt herstel van de
effecten van kokkelvisserij op bodemdieren op; de duur van de herstelperiode is
afhankelijk van het type bodem en levensgemeenschap en kan oplopen tot tenminste
6 jaar. Suggesties in de wetenschappelijke literatuur dat zeer langdurige of zelfs
permanente schade zou optreden, konden in het EVA II onderzoek niet worden
bevestigd (het onderzoek heeft maar 4 jaar geduurd), maar ook niet verworpen. De
auditcommissie meent echter dat ook bij een herstelduur van omstreeks 5 jaar en
voortgaande visserij een permanente invloed op de Waddenzee (en Oosterschelde)
theoretisch mogelijk is. Het totale oppervlakte aan goede kokkelgebieden voor de
visserij beslaat namelijk ongeveer 7% van de Waddenzee en dat blijkt overeen te
komen met de gebieden met een rijke fauna aan andere bodemdieren. Als de visserij
jaarlijks 1-2% van de Waddenzee bevist en daarbij geleidelijk opschuift tot genoemde
7% geheel bevist is, zou het eindresultaat zijn dat alle rijke gebieden van de
Waddenzee continu in een toestand van herstel, dus een suboptimale toestand,
verkeren.

Broedval van jonge kokkels was volgens EVA II in de eerste jaren na instelling van
voor de visserij gesloten gebieden hoger in de gesloten dan in de open gebieden,
maar dat verschil is geleidelijk verdwenen. De meest aannemelijke verklaring is dat de
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toenemende dichtheden volwassen kokkels in de gesloten gebieden een negatief
effect hebben op de broedval; dit is volgens de auditcommissie echter niet bewezen.

Volgens EVA II en andere onderzoekers is de omvang van de broedval van kokkels
op laaggelegen, zandige platen in de Waddenzee in de loop der jaren afgenomen ten
gunste van broedval op de hogere en slikkigere platen. Deze conclusie acht de
auditcommissie hard. Naast selectieve bevissing en predatie, bijvoorbeeld door
garnalen, is als mogelijke verklaring ook een door de visserij veroorzaakte erfelijke
verandering in de kokkels aangevoerd; dit is volgens de auditcommissie niet
onmogelijk, maar tot dusver niet aangetoond. Andere mogelijke verklaringen, te
weten een grotere predatie van garnalen op kokkelbroed in de afgelopen jaren of een
verminderde broedval door een verminderd slibgehalte van de laaggelegen platen,
zijn evenmin hard gemaakt. Een mogelijke verklaring die volgens de auditcommissie
ook nog zou kunnen worden bezien, is hoogteverandering van de platen.

Kokkelvissers bevissen mosselbanken niet en veroorzaken daar dan ook geen schade,
incidentele gevallen daargelaten. Het EVA II onderzoek in combinatie met het werk
van andere onderzoekers leidt volgens de auditcommissie tot tegenstrijdige
conclusies m.b.t. het effect van kokkelvisserij op de vestiging van nieuwe mossel-
banken.

Het effect van kokkelvisserij op sublitorale bodembiotopen is naar het oordeel van
de auditcommissie door EVA II en andere onderzoekers onvoldoende onderzocht
om tot een oordeel te kunnen komen.

EVA II en ander onderzoek heeft volgens de auditcommissie aangetoond dat
kokkelvisserij zonder restricties een desastreus effect heeft op zeegrasbegroeiingen in
beviste gebieden.

Mosselzaadvisserij

Waarnemingen van verschillende onderzoekers in de periode voor EVA II hebben
laten zien dat mosselzaadvisserij kan leiden tot het volledig verdwijnen van oude
mosselbanken op het droogvallende wad. De auditcommissie ondersteunt deze
conclusie.

De experimentele toetsing van de zg. Jan-Louw-hypothese in het EVA II onderzoek
heeft volgens de auditcommissie niet laten zien dat bevissing de stabiliteit van jonge
mosselbanken verhoogt. Het experiment heeft wel laten zien dat in het onderzochte
geval banken van jonge mossels in de getijzone konden worden bevist zonder dat
deze banken sneller in omvang afnamen dan niet beviste banken. Of deze conclusie
algemene geldigheid heeft, zal echter nog nader moeten worden onderzocht.

Opmerkingen in het rapport aangaande de invloed van mosselvisserij op de
diversiteit van de epibenthische fauna zijn naar het oordeel van de auditcommissie
goed overwogen en logisch, maar worden niet door harde onderzoekgegevens
onderbouwd.



Alterra-rapport 1011; RIVO-rapport C056/04; RIKZ-rapport RKZ/2004.031 201

Hoe en in welke mate beïnvloedt de schelpdiervisserij het voedselaanbod van
scholekster en eidereend, die van grote schelpdieren leven, en andere vogels
die van deze biotopen afhankelijk zijn?

Kokkelvisserij

Het is onweerlegbaar, ook voor de auditcommissie, dat kokkelvisserij het aanbod van
kokkels voor scholeksters negatief beïnvloedt.

Gebaseerd op modelsimulaties heeft EVA II aannemelijk gemaakt dat door de
kokkelvisserij in de Waddenzee ongeveer 15.000 scholeksters minder en in de
Oosterschelde ongeveer 3.300 minder vogels voorkomen dan zonder deze visserij
het geval zou zijn geweest. Deze aantallen moeten volgens de auditcommissie niet
worden gezien als een exacte schatting; ze geven een orde van grootte weer.

Verhulst et al. (2004) maken volgens de auditcommissie aannemelijk dat scholeksters
in de voor de visserij gesloten gebieden in de Waddenzee in een betere conditie
verkeren dan vogels uit de open gebieden.

EVA II laat een significante afname van de aantallen van de kanoetstrandloper in de
Waddenzee zien sinds het begin van de jaren 90. Werk van onderzoekers uit de groep
van Piersma maakt volgens de auditcommissie aannemelijk dat dit samenhangt met
veranderingen van de bodemfauna veroorzaakt door de mechanische kokkelvisserij.
Mogelijk zijn de sterftepercentages van kanoetstrandlopers in de Waddenzee sterk
toegenomen.

Volgens EVA II zijn kokkels een weinig profitabele prooi van eidereenden. De
auditcommissie leidt hier uit af dat de kokkelvisserij slechts een beperkte invloed zal
hebben gehad op de sterfte van en de aantallen eidereenden in de Waddenzee.

Volgens EVA II zijn de aantallen wormen etende vogels in de Waddenzee
toegenomen, met name in de voor de visserij opengestelde gebieden. Dit gaat samen
met de toename van een specifieke wormensoort, de zeeduizendpoot, die veel als
voedsel wordt opgenomen. De relatie met de kokkelvisserij is echter onduidelijk.
Andere onderzoekers vinden een toename van meerdere soorten wormen na
kokkelvisserij. De auditcommissie concludeert dat toename van wormen na
kokkelvisserij niet onmogelijk lijkt, maar dat daarvoor nog geen hard bewijs is
geleverd.

Mosselzaadvisserij

De auditcommissie concludeert dat mosselzaadvisserij het aanbod van mosselen voor
scholeksters en eidereenden negatief kan beïnvloeden door het wegvissen van
mosselbanken op het bij eb droogvallende wad en, voor eidereenden, door het
wegvissen van sublitorale mosselbanken en het vervolgens afvoeren van de vangst
naar de Oosterschelde.
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Het vrijwel volledig verdwijnen door mosselzaadvisserij en mogelijk andere oorzaken
van oude mosselbanken op het wad omstreeks 1990 heeft het aantal scholeksters in
de Waddenzee met omstreeks 85.000 vogels doen afnemen. Deze conclusie van
EVA II berust mede op een modelsimulatie en moet volgens de auditcommissie
worden gezien als een orde-van-grootte schatting.

Mosselkweek

Volgens EVA II zijn niet te grote, dunschalige mosselen zoals die op
mosselkweekpercelen in de Waddenzee voorkomen, de preferente prooi van
eidereenden. Veranderingen in het kweekproces, met name toegenomen afvoer naar
de Oosterschelde, hebben vermoedelijk geleid tot een vermindering van het aanbod
van deze preferente prooien en daardoor tot afname van de eidereendenstand door
voedseltekort. Extra parasietenbelasting van de eenden kan daarbij een bijkomende
rol hebben gespeeld. De auditcommissie acht deze verklaringen wel aannemelijk
maar niet bewezen.

Een verandering van het kweekproces, bestaande uit het verplaatsen van mossels van
bij laagwater droogvallende kweekpercelen in de Oosterschelde naar kweekpercelen
die altijd onder water blijven, heeft het aantal scholeksters in de Oosterschelde met
omstreeks 9.600 vogels doen afnemen. De auditcommissie acht deze verklaring
aannemelijk maar niet bewezen.

Uit EVA II komt een schatting voort dat de mosselkweek in de Waddenzee leidt tot
een 15% hogere mosselbiomassa en dus aanbod van voedsel voor eidereenden dan in
een natuurlijke situatie het geval zou zijn. De auditcommissie sluit niet uit dat dit juist
is, maar acht deze conclusie niet goed onderbouwd. Ook over de jaarlijkse variatie
van dit percentage is geen informatie beschikbaar, zoals de EVA II rapportage ook
aangeeft.

Heeft het areaal droogvallende mosselbanken zich hersteld tot het gewenste
niveau? Zo niet, is dat dan te wijten aan de schelpdiervisserij, aan andere
menselijke invloeden of aan natuurlijke factoren?

Het areaal droogvallende mosselbanken in de Waddenzee heeft zich langzaam
hersteld van vrijwel geen mosselbanken in 1990 tot omstreeks 2.500 ha in 2002.
Daarmee is de ondergrens van de streefwaarde van 2.000-4.000 ha (de natuurlijke
bandbreedte is 1.000 – 6.000 ha) gepasseerd. Dit herstel is gebaseerd op een
variërende natuurlijke broedval die werd ontzien door het instellen van gesloten
gebieden voor alle vormen van schelpdiervisserij, door het uitsluiten van bevissing
van mosselbanken in de visplannen van de kokkelvisserij en door het slechts bij
uitzondering bevissen van droogvallende mosselbanken door de mosselzaadvisserij.

In de Oosterschelde komen geen mosselbanken in het bij laagwater drooggevallen
gebied meer voor. De auditcommissie wil hierbij opmerken dat ze er in het verleden
wel zijn geweest. Of ze zijn verdwenen door de aanleg van de stormvloedkering, de
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mosselcultuur, de uitbreiding van de Japanse oester of nog een andere oorzaak is de
commissie niet bekend.

Hebben de zeegrasvelden zich maximaal kunnen herstellen? Zo niet, is dit
dan te wijten aan de schelpdiervisserij, aan andere menselijke invloeden of
aan natuurlijke factoren?

Het eindrapport van EVA II laat zien dat in de Waddenzee zeegrasbegroeiingen zich
voornamelijk hebben uitgebreid in de voor de schelpdiervisserij gesloten gebieden. In
de open gebieden trad naast uitbreiding ook wegvissen van zeegras op. De
auditcommissie heeft aan deze waarnemingen niets toe te voegen. Of er in de
gesloten gebieden sprake is geweest van maximaal herstel is echter de vraag. De
invloed van door de mens veroorzaakte eutrofiëring en verandering van het
lichtklimaat door baggeren en storting van baggerspecie is volgens de auditcommissie
niet duidelijk.

Er zijn door EVA II geen aanwijzingen gevonden dat mechanische kokkelvisserij de
vestigingskansen van zeegras naderhand beïnvloedt. De auditcommissie acht deze
conclusie weinig onderbouwd.

Kloppen de methoden die eerder zijn gebruikt voor de berekeningen van de
voedselbehoefte van schelpdieretende vogels?

De methoden die eerder gebruikt zijn voor de berekening van de voedselbehoefte
van scholeksters en eidereenden zijn volgens de auditcommissie grotendeels juist als
men zou willen berekenen wat een vogel per jaar moet opnemen om in leven te
blijven. Dit is de fysiologische voedselbehoefte. De aanleiding tot deze berekeningen
was echter de wens om verhoogde sterfte van deze wadvogels te voorkomen; in dat
geval dient men uit te rekenen wat beschikbaar moet zijn voor de vogels. Dat is in
EVA II de ecologische voedselbehoefte genoemd. De auditcommissie meent dat
EVA II daarvan een redelijke schatting maakt, te meer omdat de EVA II schatting
valt in de range van schattingen door andere onderzoekers gemaakt voor andere
Europese wadgebieden.

Hoe verhouden de waargenomen aantallen vogels zich tot de streefaantallen
ofwel referentieaantallen? Hoe kunnen eventuele afwijkingen daarin worden
verklaard?

De referentieaantallen voor scholeksters zijn gebaseerd op de periode 1980-1990
voor de Waddenzee en 1987-1990 voor de Oosterschelde; ze bedragen 260.000 voor
de Waddenzee en 64.000 voor de Oosterschelde. Voor de eidereend is het
referentieaantal voor de Waddenzee 130.000; de aantallen in de Oosterschelde zijn
van oudsher te verwaarlozen.
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Er is volgens de auditcommissie geen twijfel dat de aantallen scholeksters in de
Waddenzee zijn afgenomen tot ongeveer 175.000 sinds 1996-97 en in de
Oosterschelde tot 35.000 in 1998-2002. De aantallen eidereenden in de Waddenzee
zijn afgenomen tot 40-80.000 in de periode 2000-2003; de variatie hangt samen met
het deel van de populatie dat in de Noordzee voor de kust van de Waddeneilanden
verblijft. De auditcommissie mist in het eindrapport een beschouwing over mogelijke
uitwisseling van de populaties met die in wadgebieden elders en over beïnvloeding
van die populaties door faktoren die aldaar werkzaam zijn.

EVA II voert volgens de auditcommissie voldoende argumenten aan om deze
afnames te verklaren uit voedselgebrek in de Waddenzee en Oosterschelde. De
redenering dat voor de eidereend een parasitaire besmetting als oorzaak kan worden
uitgesloten, is volgens de auditcommissie overtuigend, maar niet strikt bewezen. Als
oorzaak van het voedselgebrek voor scholeksters noemt EVA II in de eerste plaats
het verdwijnen van de oude mosselbanken rond 1990 en in mindere mate het effect
van de kokkelvisserij. De auditcommissie acht dit acceptabele verklaringen die in
redelijke mate door waarnemingen zijn onderbouwd. De auditcommissie zou hierbij
wel toegelicht willen zien waarom het vrijwel volledig verdwijnen van de
mosselbanken in 1990 niet onmiddellijk is gevolgd door grootschalige sterfte van
scholeksters zoals zich bij de eidereend voordeed. Met name figuur 48 van het
rapport is hierbij intrigerend: waarom bleven de aantallen in de gesloten gebieden
hoog tot het seizoen 1996-97? Als oorzaak voor het voedselgebrek van eidereenden
noemt EVA II in de eerste plaats veranderingen in het kweekproces van de
mosselcultuur. De auditcommissie acht dit een aannemelijke verklaring maar wijst er
op dat deze onvoldoende door metingen op de kweekpercelen wordt geschraagd.

Is het huidige voedselreserveringsbeleid voldoende om te voorkomen dat de
schelpdiervisserij op de lange termijn negatieve effecten kan uitoefenen op de
populaties van schelpdieretende vogels?

Het wetenschappelijk eindrapport van EVA II constateert dat het huidige
voedselreserveringsbeleid onvoldoende is gebleken om negatieve lange-termijn
effecten op scholeksters en eidereenden te voorkomen. De auditcommissie
onderschrijft dit.

Zijn er aanwijzingen dat wadvogels die niet van grote schelpdieren leven zich
in negatieve of positieve zin hebben ontwikkeld? En zijn die eventuele
ontwikkelingen het gevolg van de schelpdiervisserij, van andere menselijke
factoren of van natuurlijke factoren?

Het eindrapport van EVA II laat zien dat in de Waddenzee de kanoetstrandloper en
de kluut met zekerheid na een trendbreuk omstreeks 1990 zijn afgenomen, terwijl
bontbekplevier, bonte strandloper, drieteenstrandloper en rosse grutto na een
trendbreuk in die periode significant zijn toegenomen. Voor de kanoetstrandloper
wordt een relatie met de schelpdiervisserij gesuggereerd hetgeen wordt ondersteund
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door het werk van de groep van Piersma. Het is onaannemelijk dat de achteruitgang
van de kluut iets met schelpdiervisserij te maken heeft; een andere verklaring is
evenwel niet beschikbaar. De toename van de overige vier soorten sinds omstreeks
1990 wordt in verband gebracht met een toename van wormen op het wad, met
name zeeduizendpoten. De auditcommissie meent dat de toename van de wormen
etende soorten niet met zekerheid aan de effecten van de kokkelvisserij kan worden
toegeschreven.

De effecten van de bouw van stormvloedkering in de Oosterschelde

De bouw van de stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde en de
bijbehorende werken hebben gevolgen gehad voor het hele ecosysteem van deze
zeearm. Rond de tijd van de bouw veranderden de levensomstandigheden van vrijwel
alle planten en dieren in de Oosterschelde in meer of mindere mate door de
verandering van het getijverschil en de stroomsnelheden. De auditcommissie steunt
de conclusie van EVA II dat dit omstreeks 1987 tot een vermindering van de
aantallen scholeksters in de Oosterschelde heeft geleid.

Inmiddels blijkt dat de bouw van de stormvloedkering ook leidt tot erosie van de bij
laagwater droogvallende gebieden. De auditcommissie onderschrijft de conclusie van
EVA II dat dit nog geen effect heeft gehad op de aantallen voedselzoekende
scholeksters maar dat dit in de toekomst wel te verwachten is.

De effecten van andere bodemberoerende menselijke activiteiten

Het eindrapport van EVA II bespreekt een reeks van andere bodemberoerende
menselijke activiteiten (handkokkelaars, pierenspitters, zagerspitters, zandwinning) en
concludeert dat de effecten in vergelijking met de kokkel- en mosselzaadvisserij
verwaarloosbaar zullen zijn. De auditcommissie kan dit onderschrijven. Over de
mogelijke effecten van de garnalenvisserij is volgens EVA II te weinig bekend. De
auditcommissie onderschrijft dat maar concludeert tegelijkertijd dat het slecht
voorstelbaar is dat de garnalenvisserij de achteruitgang van scholeksters en
eidereenden heeft veroorzaakt en verantwoordelijk is voor het verdwijnen van
mosselbanken en zeegrasbegroeiingen.

De effecten van teruglopende eutrofiëring

De EVA II studie haalt verschillende gegevens aan waaruit blijkt dat de gehalten aan
voedingsstoffen in het kustwater en de westelijke Waddenzee teruglopen. Dit blijkt
niet alleen voor fosfaat te gelden maar ook voor de stikstofverbindingen. Bij de
toename van de gehalten aan voedingsstoffen (eutrofiëring) in de periode 1960-1980
werd deze toename aangewezen als oorzaak van toename van de primaire en
secundaire productie en toenemende biomassa’s van phytoplankton en bodemdieren.
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Het ligt dan voor de hand om bij afnemende gehalten te bezien of producties en
biomassa’s ook afnemen.

Helaas zijn hiervoor onvoldoende veldwaarnemingen beschikbaar. Om die reden is
door EVA II gewerkt met het ECOWASP-model, een mathematisch model van het
ecosysteem van de westelijke Waddenzee waarmee de ontwikkelingen in dat gebied
kunnen worden gesimuleerd. Hoewel het ECOWASP-model een zeer groot aantal
relaties en processen mathematisch beschrijft en daardoor een zeer complex model is
geworden, blijft het natuurlijk zo dat het een vereenvoudiging is van de werkelijkheid.
Maar naar het oordeel van de auditcommissie heeft EVA II een redelijke balans
weten te vinden tussen vereenvoudiging van de werkelijkheid en complexiteit van het
model.

Na publicatie van de publieksversie van het EVA II rapport is er met name op deze
modelstudie veel kritiek gekomen. De auditcommissie wil niet ingaan op kritiek van
hen die de basisrapportage van deze studie niet goed hebben gelezen, maar wel een
aantal andere naar voren gebrachte zaken in beschouwing nemen.

Als eerste is er de vraag of voedingsstoffen of het licht de primaire productie in de
westelijke Waddenzee beperken. Als uitsluitend het licht beperkend zou zijn, zou
afname van de voedingsstoffen geen enkel effect hebben. In het wetenschappelijke
eindrapport van EVA II wordt een aantal argumenten aangedragen waarom toch
voedingsstoffen beperkend zijn. De auditcommissie is geneigd deze argumentatie te
onderschrijven voor tenminste een deel van het jaar.

In de tweede plaats werd opgemerkt dat noch biomassa’s (chlorofyll), noch productie
van het phytoplankton in de Waddenzee zouden afnemen. De schrijvers van de EVA
II eindrapportage betogen naar het oordeel van de auditcommissie terecht dat
afname van de chlorofyll-gehalten in een systeem met variërende hoeveelheden
filtrerende bodemdieren niet goed meetbaar zal zijn. De primaire productie neemt
blijkens gegevens van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
echter wel degelijk af sinds omstreeks 1995. Mogelijke na-ijleffecten door langzaam
vrijkomende voedingsstoffen die zijn gebonden aan kleien in mosselbanken en elders
in het Waddengebied kunnen overigens maken dat de afname van de
phytoplanktonbiomassa (chlorofyll) langzamer gaat dan zou worden verwacht op
basis van metingen van de input van voedingstoffen van elders in het
waddensysteem.

In de derde plaats werd gesteld dat de biomassa van de bodemdieren op het
Balgzand tot nu toe helemaal geen afname laat zien. Het eindrapport van EVA II
gaat hier niet op in. De auditcommissie zou echter het volgende in overweging willen
geven. Het ECOWASP-model berekent in de eerste plaats de mogelijke secundaire
productie (‘aangroei’) van bodemdieren in de hele westelijke Waddenzee. Deze
potentiële productie (een proces) voor de hele westelijke Waddenzee kan niet goed
worden vergeleken met de biomassa (een toestand) van een deelgebied van die
westelijke Waddenzee, zeker niet als die biomassa voor een belangrijk deel uit
langlevende organismen zou bestaan.
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Verder vroeg men zich in verschillende commentaren af of de modeluitkomst die
een afnemende maximale schelpdierbiomassa laat zien, wel de afname kan verklaren
in de vogelaantallen. Dit is volgens de auditcommissie in principe te onderzoeken; als
eerste benadering kan men in figuur 79 de ecologische voedselbehoefte van de
referentieaantallen van scholeksters en eidereenden in de westelijke Waddenzee
aanduiden.

Tenslotte wil de auditcommissie benadrukken dat teruglopende eutrofiëring grote
consequenties voor het huidige waddensysteem zou kunnen hebben, inclusief de
vogels en de vissers. Via het ECOWASP-model heeft een eerste verkenning van deze
problematiek plaatsgevonden; naast verrassende uitkomsten heeft die ook geleid tot
nog vele vragen. De auditcommissie meent daarom dat ook na EVA II middelen
gevonden zouden moeten worden om deze problematiek verder te onderzoeken.

In de Oosterschelde zien we een teruglopende primaire productie. Hier wordt deze
door EVA II vooral toegeschreven aan verminderde lichtdoordringing door
toenemende gehaltes aan humuszuren die vermoedelijk afkomstig zijn uit
blootspoelende veenbanken. De auditcommissie acht dit niet onmogelijk.

De effecten van het storten van baggerspecie op verschillende plaatsen langs
de Nederlandse kust

Het eindrapport van EVA II noemt het storten van baggerspecie in de kustzone van
de Noordzee (= voornamelijk nabij Hoek van Holland) als oorzaak van verhoogde
troebelheid in de Waddenzee hetgeen de productiviteit van het gebied nadelig zou
kunnen beïnvloeden, maar gaat hier verder niet op in.

De auditcommissie wil hierover opmerken dat de trends in gestorte hoeveelheden en
in troebelheid van het wad niet zodanig in de tijd verlopen dat ze gecorreleerd zijn
met een afname van bijv. zeegras of aantallen wadvogels.

De bijdrage van baggerspecie aan de troebelheid van en ook de slibsedimentatie in de
Waddenzee dient volgens de auditcommissie ook te worden bezien tegen de
achtergrond van een, over veel langere termijn, afnemende erosie van vroeg-
Holoceen slibsediment uit de bodem van de Noordzee.

De effecten van het optreden van exotische soorten

In de Waddenzee zijn de afgelopen jaren drie exotische soorten van elders in de
wereld gevestigd; in de Oosterschelde nog veel meer. Kunnen deze een oorzaak van
de waargenomen veranderingen zijn geweest?

Het eindrapport van EVA II gaat alleen in op Japanse oester. Deze heeft sinds de
jaren zeventig de Oosterschelde gekoloniseerd en is sinds de jaren negentig bezig met
een opmars in de Waddenzee. Voor de Waddenzee geldt dat de aantallen oesters pas
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aan het einde van de door EVA II beschouwde periode in aantallen van enig belang
begonnen op te treden. Het optreden van de Japanse oester kan volgens de
auditcommissie dus worden uitgesloten als oorzaak van de veranderingen in de
Waddenzee die door EVA II zijn onderzocht. Dit laat onverlet dat voor de komende
jaren en decennia de Japanse oester een grote invloed op het ecosysteem van de
Waddenzee zal kunnen hebben. In de Oosterschelde omvat de Japanse oester nu
(reeds) ongeveer 1/3 van alle schelpdierbiomassa.

Twee andere nieuwe soorten in de Waddenzee, de borstelworm Marenzelleria cf.
wireni en de Amerikaanse zwaardschede Ensis directus, zijn plaatselijk van belang
doch lijken naar het oordeel van de auditcommissie niet in aanmerking te komen
voor de verklaring van de door EVA II onderzochte verschijnselen.

De effecten van klimaatvariaties door de Noord-Atlantische Oscillatie

De Noord-Atlantische oscillatie (NAO) is een schommeling in het klimaatsysteem
van NW-Europa. Afhankelijk van de gemiddelde luchtdrukverdeling over de
noordelijke Atlantische Oceaan wisselen perioden met oostelijke winden en relatief
koude winters af met warmere perioden met westelijke winden. Aangetoond is dat dit
samen gaat met grote veranderingen in de ecosystemen van Noordzee en
aangrenzende wateren. Een dergelijke ‘regime shift’ zou in theorie ook een verklaring
kunnen vormen voor de in EVA II onderzochte verschijnselen.

De auditcommissie meent dat het eindrapport hierop in zou moeten gaan.

De effecten van klimaatverandering door het broeikaseffect

Een recente publicatie van Beukema & Dekker (2004) maakt aannemelijk dat
veranderingen in het klimaat belangrijke effecten op de ecosystemen van de
Waddenzee kunnen hebben. De broedval van schelpdieren zou bijvoorbeeld kunnen
afnemen door meer zachtere winters.

Opnieuw meent de auditcommissie dat het eindrapport meer zou moeten doen dan
het verschijnsel noemen en dus zou moeten ingaan op de vraag of de waargenomen
effecten in de Waddenzee sinds 1990 kunnen worden toegeschreven aan
klimaatverandering.

Tenslotte

De EVA II eindrapportage sluit af met een beschouwing over de voortdurende
verandering van de Waddenzee en het probleem dat hierdoor ontstaat bij het gebruik
van vaste referentiewaarden. De auditcommissie ondersteunt deze beschouwingen
maar realiseert zich dat dit voor beleidsmakers een probleem zal vormen.
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N.B. Alle aangehaalde literatuur kan worden teruggevonden in het hier besproken
eindrapport van EVA II.
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