
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Passende Beoordeling 

Boomkorvisserij op vis in de 

Nederlandse kustzone 

Kritische beoordeling 

 

Voorgeschiedenis 

Het Productschap Vis, de Nederlandse Vissersbond en VisNed hebben een 

vergunning aangevraagd voor de boomkorvisserij met wekkerkettingen en de 

alternatieve vistechnieken pulskor en pulswing in de drie in de Nederlandse 

kustzone aangewezen Natura2000-gebieden: Noordzeekustzone, Voordelta en 

Vlakte van de Raan. Hiertoe werd gevraagd aan het ‘Institute for Marine 

Resources & Ecosystem Studies’ (IMARES) om een passende beoordeling op te 

stellen. 

Doelstelling 

Een (kritische) ecologische beoordeling opstellen van het rapport ‘passende 

Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de Nederlandse kustzone’: 

- Deerenberg, C.M.; Heinis, F. (2011) Passende Beoordeling Boomkorvisserij op vis in de 

Nederlandse kustzone: algemeen deel IJmuiden : IMARES, (Rapport / IMARES C130/11, deel1/5)  

- Heinis, F.; Deerenberg, C.M. (2011) Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de 

Nederlandse kustzone: Deelrapport Voordelta IJmuiden : IMARES, (Rapport / IMARES C130/11, 

deel 2/5) 

- Deerenberg, C.M.; Heinis, F.; Jongbloed, R.H. (2011) Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis 

in de Nederlandse kustzone: Deelrapport Noordzeekustzone. IJmuiden : IMARES, (Rapport / 

IMARES C130/11, deel 3/5)  

- Deerenberg, C.M.; Heinis, F. (2011) Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis in de 

Nederlandse kustzone: Deelrapport Vlakte van de Raan. IJmuiden : IMARES, (Rapport / IMARES 

C130/11, deel 4/5)  

- Deerenberg, C.M.; Heinis, F.; Jongbloed, R.H. (2011) Passende beoordeling Boomkorvisserij op vis 

in de Nederlandse kustzone: Bijlagen IJmuiden : IMARES, (Rapport / IMARES C130/11, deel 5/5) 
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"Kritiek is gemakkelijk; want een aanval 

met één enkel woord vereist bladzijden 

tot verdediging." 

Jean-Jacques Rousseau 



 

1 Inleiding 
 

Het ILVO is gevraagd om de passende beoordeling van de boomkorvisserij in de Nederlandse Natura 2000 

gebieden ecologische te toetsen. De kernvraag die daarbij beantwoord moest worden is: Mag ecologisch gezien 

de conclusie getrokken worden dat de geconstateerde negatieve effecten als niet significant aan te merken zijn 

(zie punt 2 en 3)? Is in de passende beoordeling daarnaast op omvattende, consistente en transparante wijze 

omgegaan met de beschikbare informatie (zie punt 4)? 

Hierbij hebben we een neutraal standpunt ingenomen en er bij onze beoordeling vanuit gegaan wat wij als 

wetenschappers kunnen concluderen uit de beschikbare informatie en de gedefinieerde 

instandhoudingdoelstellingen. Als wetenschapper is het soms balanceren tussen de harde feiten en de 

assumpties die je moet aannemen doordat het systeem niet helemaal gekend is of de perfecte data niet aanwezig 

is. In marien onderzoek, door de omvang van het onderzoeksgebied, de beperktere observatiemogelijkheden en 

de intrinsieke variabiliteit van het ecosysteem is het onmogelijk om perfecte data te hebben voor zeer algemene 

onderzoeksvragen. Het rapport richt zich dus op de vraag of er in de passende beoordeling op een omvattende, 

consistente en transparante wijze is omgegaan met de beschikbare informatie en of de ecologische conclusies 

aan die informatie kunnen worden ontleend. Hiertoe is het rapport opgebouwd uit 5 deelvragen. 

 

2 Evalutie ecologische effect analyse:  Algemeen deel en gebiedsdelen 
Voordelta en Noordzeekustzone.  

 

Vooreerst behandelen we de ecologische effecten analyse in het Algemeen deel om daarna de ecologische 

effecten analyse voor de Voordelta (Tabel 9-22) en Noordzeekustzone (Tabel 16-13) te evalueren. We signaleren 

hierbij de tekortkomingen.  In punt 3 bediscussiëren wij de hiervoor genoemde kernvraag.  

Algemeen deel 

 ‘Overall ecosystem impacts largely depend on the physical characteristics of the gear, the mechanics of its 

operation, where, when and how the gear is being used as well as the extent of its use.’ (Suuronen et al., 2012) 

Veralgemenende conclusies over de ecologische effecten van visserij zijn moeilijk te nemen wegens de 

complexiteit van het mariene ecosysteem. Complexiteit dient hier geïnterpreteerd te worden als een verzameling 

van vele terugkoppelingen en interacties tussen soorten en hun omgeving, en niet enkel als een ingewikkeld 

systeem. Deze effecten worden op velerlei manieren bestudeerd om inzicht te krijgen in de werkende ecologische 

mechanismen. Niet alle wetenschappelijke studies richten zich op het begrijpen van de interacties tussen een 

specifiek vistuig, in casu de boomkor, en de omliggende omgeving. In het algemeen deel is er voor gekozen om 

enkel deze studies aan te halen die dit verband duidelijk naar voren brengen (hierna korte termijnstudies 

genoemd). 

Een ander type studies, lange termijnstudies en historisch ecologische studies, geven inzichten in de effecten van 

visserij en zijn niet gemakkelijk in verband te brengen met een specifiek vistuig. Hier werd niet op ingegaan, 

behalve enkele referenties zoals Robinson & Frid (2008). Het selectief gebruiken van dergelijke studies kan 

beweringen onderbouwen, maar algemene verwachtingen op basis van lange termijneffecten van visserij zijn niet 

in kaart gebracht op basis van empirische informatie. Het selectief refereren naar studies over lange termijn is 



 

begrijpelijk omdat het steeds moeilijk is om een causaal verband te leggen tussen bijvoorbeeld boomkorvisserij 

en de ecologische veranderingen. Bovendien zijn er weinig lange termijnstudies bekend, hoewel enkele toch 

kunnen worden toegevoegd, zoals Phillipart (1998); Callaway et al. (2007) of Duineveld et al. (2007). Het 

algemeen deel maakt wel een modelmatige studie die een algemeen licht werpt op de r/K theorie. Het model 

maakt duidelijk dat K-strategen door een toenemende mate van verstoring uitgefaseerd kunnen worden, terwijl 

hun competitief voordeel ervoor zorgt dat bij lage verstoring r-strategen benadeeld worden. Bij een hoge mate 

van verstoring is er een competitief voordeel voor r-strategen. Hoewel deze beweringen niet gestaafd zijn met 

empirische data, kunnen wij ons scharen achter de algemene, theoretisch onderbouwde conclusie hieruit. Het 

lange termijneffect op verschuivingen in functionele en/of trofische groepen had hier nog een waardevolle 

aanvulling kunnen geven, maar ook hier zijn wetenschappelijke inzichten nog in ontwikkeling. Het afwegen van 

lange termijn effecten in de passende beoordeling is van belang omdat dit mogelijks een beter inzicht geeft in de 

aantasting van de natuurwaarden en de herstel mogelijkheden dan een korte termijn beoordeling en hiermee is 

enkel in het algemene deel rekening gehouden.  

De korte termijnstudies kunnen wel een duidelijk verband met het boomkorvisserij geven. Het overzicht dat 

gegeven wordt van de mogelijke effecten is goed onderbouwd en geeft een duidelijke structuur aan de manier 

waarop boomkoreffecten zijn geëvalueerd. Het schema in Figuur 4-1 (p. 36 van 63) helpt de lezer vlot doorheen 

de mogelijke drukken. De evaluaties van elk van de mogelijke drukken vormen de conclusies over de effecten 

van boomkorvisserij. Deze worden in verband gebracht met het toetsingskader in Tabel 3-3 (p 31 van 63). Hier 

evalueren wij de genomen ecologische conclusies voor elk van de drukken die boomkor- en pulsvisserij 

veroorzaken. 

1) ‘4.3.1 Bodemdynamiek’: de schattingen van bodemschuifspanning zijn goed uitgewerkt. Bijlage 2 is een 

noodzakelijke toevoeging en levert betrouwbare schattingen op voor de boomkor met wekkerkettingen. 

De gegevens zijn niet gestaafd met empirische data onder gecontroleerde commerciële 

omstandigheden, maar komen hier wel mee overeen (Paschen et al., 2000, Fonteyne, 2000). Het effect 

op de bodemstructuur is minimaal geschat, maar dit hangt af van het substraat waarin gevist wordt. Voor 

zandbodems is de stelling geldig, maar voor grindhabitats zijn de kleinschalige structuurwijzigingen wel 

van belang. De resultaten over pulskor en Sumwing lijken eveneens aannemelijk, maar empirische data 

over de penetratiediepte van een pulskor, en met name de grondpees en de pulskabelslangen, zouden 

dit hoofdstuk nog overtuigender maken. Empirische data zijn wellicht niet voorhanden, en daarom is de 

voorliggende schatting de best beschikbare informatie. De gewijzigde sleepsnelheid (trager vissen bij 

pulskor, mogelijk sneller met Sumwing) zijn niet verrekend in de mogelijke invloed op bodemdynamiek, 

maar zijn nochtans relevant. Het effect van een gewijzigde bodemdynamiek wordt dus niet gebaseerd op 

empirische data, maar komt wel overeen met de best mogelijke schatting voor penetratiediepte en/of 

druk op de bodem. Naast de vertikale richting moet ook de horizontale as in rekening gebracht worden 

en dus wordt aangeraden om ook sleepsnelheid op te nemen. De invloed van gewijzigde 

bodemdynamiek op soortensamenstelling is moeilijk te bepalen, maar de kortdurende lokale aantasting 

van de bodem is voornamelijk gelokaliseerd in de laag-dynamische gebieden, waar de aantasting 

minimaal is door natuurlijke processen (stormen) (zie kaarten in het rapport). Dit proces is een 

gedeeltelijke verklaring voor het favoriseren van kleine soorten in deze gebieden.  

2)  ‘4.3.2 Biogene structuren’: we volgen deze conclusie. Ze is gebaseerd op de best (ons bekend) 

beschikbare wetenschappelijke informatie. Echter, de studie van Rabaut et al. (2008) waarnaar 

verwezen wordt, situeert zich in het intertidaal gebied en is uitgevoerd met een boomkor van 2.9m die 

niet vergelijkbaar is met een commerciële boomkor. Hoewel de indicaties van deze studie duiden op 



 

mogelijke gevolgen, is het aangewezen om de onzekerheid die deze conclusies met zich meebrengen 

aan te duiden. 

3) ‘4.3.3 Schade aan vissen en bodemorganismen’: de algemene conclusie wordt gevolgd, namelijk dat r-

strategen meer voorkomen in door visserij verstoorde gebieden dan K-strategen. De gebruikte literatuur 

en meta-analysis is de best beschikbare informatie, hoewel ook hier discussie over kan bestaan, zoals 

besproken in Løkkeborg (2005) en de daarop volgende discussies in de wetenschappelijke literatuur 

(Gray et al., 2006; Sheppard, 2006; Gray et al. 2007; Løkkeborg, 2007; Valdimarson, 2007). De 

algemene krijtlijnen volgen evenwel de algemene conclusies zoals opgesomd. De effecten van pulskor 

zijn onderzocht in het EU-project REDUCE, maar het is onduidelijk of deze pulskor nog steeds dezelfde 

is, of er aan de configuratie wijzigingen zijn aangebracht (type kabels, grondpees, lengte van de 

korrestok, etc.). Er is naar ons weten geen betere beschikbare informatie. Er is ook geen informatie 

beschikbaar over de mogelijke effecten van Sumwing. De hogere sleepsnelheden (?) met dit vistuig en 

het ontbreken van de sloffen kan een invloed hebben, maar wellicht is hier geen wetenschappelijke 

informatie over beschikbaar. Dit is ook niet mogelijk aangezien het een relatief recente ontwikkeling is. 

Er wordt aangeraden om de informatie hierover weer te geven (nu wordt Sumwing niet vermeld) of 

althans, net zoals voor bodemschuifspanning, een schatting te maken op basis van expertkennis. Sterfte 

in het sleeppad van boomkorvisserij is wellicht een van de voornaamste effecten van boomkorvisserij en 

verdient daarom de nodige aandacht. De mogelijke invloed van deze sterfte in ‘4.3.3’ leidt tot een 

variatie in soortenrijkdom van de bodemfauna en bijgevolg ook tot een wijziging in de productiviteit. Het 

productiviteitscriterium is opgenomen in Tabel 3-3 (p31 van 63) voor primarie productie, maar wellicht is 

het hier eveneens relevant om naar de secondaire productiviteit (van in- en epifauna, en verder in het 

voedselweb van vissen en aaseters, etc.) te verwijzen. Dit komt ten dele aan bod in ‘4.5 Effecten van 

voedselbeschikbaarheid’. Maar momenteel wordt het effect van bodemberoering op 

voedselbeschikbaarheid beperkt tot 3 regels (p43 van 63). Dit  onderdeel kan uitgebreid worden, 

aangezien sterfte van invertebraten vooral in het sleeppad plaatsvindt door de beperkte vangstefficiëntie 

van de klassieke boomkor (maximaal 10% in Lindeboom & de Groot, 1998). Dit betekent dus dat voor 

invertebraten, en dan vooral voor infauna de sterfte een grote invloed zal hebben op wijzigingen in de 

productiviteit (zie verder onder opsomming ‘7) 4.5 Effecten va voedselbeschikbaarheid’). 

4) ‘4.3.4 Resuspensie van het sediment’: wij volgen deze conclusie, aangezien we niet op de hoogte zijn 

van objectieve informatie die eventuele effecten van resuspensie van sediment op habitat of soorten 

evalueert. Wat echter ontbreekt, is de invloed van het in suspensie brengen van materiaal en de invloed 

die dit heeft op de nutriëntensamenstelling. Er zijn voor zover ons bekend hier geen studies over voor 

boomkorvisserij, maar inferenties kunnen wellicht gemaakt worden op basis van gelijkaardige studies 

zoals Dounas et al. (2007). Het vrijstellen van nutriënten wordt in ‘4.7.2 Nutriënten’ aangepakt (p49 van 

63), maar er is hier geen verwijzing naar dit type nutriëntenvrijstelling. 

5) ‘4.4.1 Vangst van doelsoorten en marktwaardige bijvangst’: hier volgen wij de conclusies. De algemene 

wetenschappelijke inzichten over de impact van selectief vissen gelden voor alle types visserij, inclusief 

boomkor-, puls- en Sumwingvisserij. De verschillen in vangstsamenstelling van commerciële, 

marktwaardige vangsten kunnen licht verschillen (minder schol bij pulskor bijvoorbeeld), maar het gevolg 

hiervan voor de visgemeenschap is moeilijk in te schatten. De literatuurbronnen hiervoor zijn enorm 

uitgebreid en onmogelijk samen te vatten in dit type rapport. De effecten op vispopulaties worden 

onderzocht op de geschikte ruimtelijke schaal die de schaal van het beschermde gebied overschrijdt. 

Hier volgen we het rapport. Echter, het lokaal sluiten van gebieden voor visserij, zoals de Scholbox, kan 

effecten hebben die niet noodzakelijkerwijs verwaarloosbaar zijn. Zelfs als de totale visserij-inspanning 

niet wijzigt en er een zelfde hoeveelheid vis mag worden opgevangen, kan door ruimtelijke en/of 



 

temporele maatregelen wel een effect op de vispopulatie en/of –gemeenschappen plaatsvinden 

(bijvoorbeeld Dunn et al., 2011). Hier wordt in het rapport niet op ingegaan. 

6) ‘4.4.2 Bijvangst’: De algemene conclusie over teruggooi van invertebraten geeft aan dat de vangst hoog 

is, net als de sterfte bij teruggooi. Voor vissoorten wordt verwezen naar recente, kwantitatieve gegevens. 

Naast het aantal dat gevangen wordt, is er relatief weinig aanwijzing over de sterfte van deze soorten bij 

teruggooi. Voor tong en schol zou naar Van Beek et al. (1990) kunnen verwezen worden. Hoewel een 

oude studie, is dat de meest recente studie over de overleving van tong en schol in de teruggooi. Voor 

de vangsten van invertebraten wordt verwezen naar Lindeboom & de Groot (1998). Wellicht zijn 

recentere gegevens niet beschikbaar, net als voor de overleving van invertebraten in de teruggooi. 

Kaiser et al. (1995) geeft ook de overleving in de teruggooi weer. Voor de pulskorvisserij is verwezen 

naar de meest recente, ons bekende literatuur. De overleving van invertebraten na pulskorvisserij is bij 

ons weten niet bestudeerd. Er wordt verwezen naar de selectiviteit van de kuil van een boomkor (p43 

van 63). De selectiviteit is ingesteld op basis van de doelsoort ‘tong’ (80mm), maar een belangrijke 

conclusie is vooral dat de vangstnamigheid van de pulskor wijzigt doordat de vangsten van tong 

toenemen en van schol afnemen. Dit wordt vermeld in de tekst, maar zou ook onder mogelijke invloed  

uitgelicht moeten worden. 

7) ‘4.5 Effecten van voedselbeschikbaarheid’: er wordt slecht beperkt ingegaan op het creëren van een 

andere productiviteit door boomkorvisserij. Onder ‘4.5.1 Bodemberoering: concentraties schelpdieren’ 

wordt het effect van verminderde foerageergebieden voor zeevogels vermeld, maar belangrijk is tevens 

dat de sterfte door bodemberoering leidt tot een competitievoordeel voor hoogproductieve soorten (r-

strategie). Er wordt in de ‘mogelijke invloed op’ (p.44 van 63) wel aangeduid dat teruggooi een invloed 

heeft op de soortensamenstelling en de hiermee gepaard gaande productiviteit, maar door een 

gewijzigde soortensamenstelling van invertebraten zal de productiviteit van het benthische systeem 

eveneens wijzigen. Dit kan een invloed hebben op de vispopulatie. Hier wordt in ‘mogelijke invloed op’ 

(p.44 van 63) wel verwezen naar dit effect, maar er wordt onvoldoende verduidelijkt dat het niet enkel 

teruggooi is, maar eveneens een gewijzigde competitie die leidt tot een veranderde productiviteit. De 

conclusies die genomen worden, zouden tevens genuanceerd moeten worden. In de conclusies wordt er 

op basis van Kaiser & Hiddink (2007) aangeduid dat er geen structurele verandering is in productiviteit, 

maar nochtans worden er wel significante wijzigingen teruggevonden in bijvoorbeeld Reiss et al. (2009), 

Hiddink et al. (2008), Shephard et al. (2010) en Hiddink et al. (2011). Visserij brengt dus wel degelijk 

veranderingen in productiviteit teweeg (om welke reden dan ook: teruggooi en/of gewijzigde 

soortensamenstelling door bodemberoering). Kaiser & Hiddink (2007) besluiten bovendien eveneens dat 

de vermindering in productiviteit door visserij niet volledig kan gecompenseerd worden door teruggooi en 

sterfte in het sleeppad. De auteurs concluderen dus niet dat er geen structurele verandering is van de 

productiviteit. 

8) ‘4.6.1 Onderwatergeluid’, ‘4.6.2 Visuele verstoring’ en ‘4.7 Effecten van emissies van toxische stoffen en 

nutriënten’: de expertise van de auteurs van dit overzicht is ontoereikend om deze effecten te evalueren. 

Wat nutriënten betreft (zie boven) kan de nutriëntenvrijstelling door sleepnetvisserij nog in rekening 

gebracht worden. Chemische invloed van scheepvaart, waaronder visserij op waterkwaliteit is wel te licht 

onderzocht in de studie (cf TBT, Zink en Koper problematiek in de kustwateren). 

Er zijn nog twee belangrijke elementen die onvoldoende belicht zijn in het Algemene deel, met name voor 

pulsvisserij: 

1) De effecten van het elektrische pulsen op mariene biota is uitgebreid onderzocht in diverse IMARES-

rapporten (zoals De Haan et al., 2011; Van Marlen et al., 2011). Hier wordt naar verwezen onder ‘4.3.3 



 

Schade aan vissen en bodemorganismen’, maar de effecten op bijvoorbeeld kabeljauw, haaien en 

roggen zijn niet vermeld in de passende beoordeling. Naar ons weten is het mogelijk om de effecten van 

elektrische pulsen uit te breiden en verder te duiden. Hoewel kabeljauw niet opgenomen is in de lijst van 

typische soorten van habitattype H1110B, kan deze soort wel een structurele rol hebben in het 

ecosysteem, en/of aanduiding geven voor mogelijke bezorgdheid over de effecten op andere vissoorten, 

zoals wijting (een soort die wel in de lijst van typische soorten is opgenomen). 

2) Wat wordt er precies verstaand onder pulsvisserij? De configuratie waar vanuit wordt gegaan heeft geen 

wekkerkettingen. Er dient echter over gewaakt te worden dat de effectief gebruikte configuratie van 

pulsvisserij ook geen wekkerkettingen heeft, en dat de karakteristieken van de puls nauw omschreven 

wordt, zodat controle mogelijk is. 

 

Voordelta & Noordzeekustzone 

De evaluatie van de effecten van de klassieke boomkorvisserij in de Voordelta en Noordzeekustzone zijn vooral 

gebaseerd op beschikbare informatie over bevissingsfrequentie en staalnames uit surveys (Voordelta heeft 

meeste gegevens). De aanpak van de passende beoordeling om een vergelijkende studie uit te voeren van de 

bevissingsfrequentie met wijzigingen in de dichtheid, soortenrijkdom en biomassa is lovenswaardig. De 

bevindingen zijn hoogst relevant, hoewel enkele vragen zich opdringen. Het aantal staalnamelocaties komt 

overeen met het aantal datapunten waarop de analyse gebaseerd is. Wellicht is de statistische gegrondheid van 

de toegepaste methode (ANOVA) gefundeerd, maar de bijlagen maken enkel melding van de log-transformatie 

van de data om tot een log-normale foutenverdeling te komen. Aangezien het erop lijkt dat er slechts een beperkt 

aantal datapunten zijn met een hoge bevissingsfrequentie (Bijlage 6, Tabel 6-2) vroegen wij ons af of het 

ongebalanceerde ontwerp van de methode parametrische statistiek rechtvaardigt? De variatie in dichtheid, 

biomassa en aantal soorten zoals die in vb Tabel 16-4 (p49 van 97) wordt aangeduid, doet vermoeden dat er 

heteroscedasciteit is? Wellicht is hiervoor gecontrolleerd, maar is dit niet opgenomen in de passende beoordeling. 

De statistich aantoonbare verschillen zijn gebiedspecifiek en er is in die analyse rekening gehouden met het feit 

dat de variatie van indicatoren grotendeels bepaald wordt door omgevingsvariabelen (jammer genoeg niet 

meegenomen bij de analyse van boxcore gegevens. Hoewel het type analyse indrukwekkend is, leidt ze niet 

eenduidig tot eenvoudige besluiten. Zoals elders in dit rapport ook aangegeven, is het wellicht aan te raden om 

ook bijkomende studies (zij het van andere gebieden) en logisch opgebouwde redeneringen (opgebouwd op 

basis van wetenschappelijke kennis) toe te voegen om de gemaakte besluiten beter te funderen (meer gebruik 

van conclusies uit vergelijkbare, naburige gebieden). Ook voor het effect van (bij)vangst zijn geen gegevens 

beschikbaar van eurokotters, laat staan van eurokotters met pulstuigen. Het is dus op basis van de beschikbare 

informatie uitermate moeilijk om besluiten te nemen (zie box 1). 

We hebben eventuele bedenkingen, tekortkomingen in de effecten beoordeling van de verschillende effecten van 

boomkor in Voordelta en Noordzeekustzone samengevat in tabel 1. Voor de Vlakte van de Raan kunnen we 

stellen dat de beoordeling sterk gelijk loopt met de Voordelta, aangezien voor de analyses vooral verwezen wordt 

naar de Voordelta door te kort aan specifieke data. De meeste bedenkingen in tabel 1 zijn geldig voor alle 

gebieden, tenzij specifiek vermeld. 

 

Conclusie: De effecten beoordeling zijn ecologisch gezien gebeurd op de beschikbare gegevens, maar enkel 

voor de aspecten: bodemgemeenschap en samenstelling en leeftijdsopbouw visgemeenschap schiet de 

beoordeling wat te kort of is het effect te geminimaliseerd. 



 

Tabel 1. Overzicht van de evaluatie van het effect op de structuur en functie van H1110B in de Voordelta (VD) en Noordzeekustzone (NZK). 

Effecttype Effect op Omvang effect Beoordeling Bedenkingen 

Bodem-
beroering 

Kwaliteit 
H1110B 
abiotische 
randvoor-
waarden 

Bodemdynamiek: 
kortdurende lokale 
aantasting van de 
bodem (wel 
afnemend, niet in 
NZK) 

 Deze kortdurende lokale aantasting van de bodem is voornamelijk gelokaliseerd in de laag-
dynamische gebieden, waar de aantasting minimaal is door natuurlijke processen, dus zorgt in deze 
gebieden voor extra anthropogene verstoring. Leid wel mogelijk tot positief effect op bodemfauna 
(voordeel voor kleine soorten) 

Waterkwaliteit: geen 
effect 

 Chemische invloed van scheepvaart, waaronder visserij op waterkwaliteit te licht onderzocht in de 
studie (cf TBT, Zink en Koper problematiek in de kustwateren). 

Zoutgehalte: geen 
effect 

 OK 

Doorzicht: geen 
effect 

 OK 

Kwaliteit 
H1110B: 
typische 
soorten 

Omvang effect 
soortsafhankelijk 

Wel effecten, 
niet significant 

VD: OK, maar het is jammer dat het effect van de abiotiek (sediment; laag-hoog dynamisch) niet in 
rekening is gebracht bij de boxcore gegevens, wat mogelijks een invloed heeft op het waargenomen 
patroon voor de typische soorten t.o.v. van de visserij intensiteit (cf bodemschaaf gegevens). 
Mogelijks is de toename van de dichtheid van Tellina fabula met visserijdruk te wijten aan het feit dat 
deze soort laag-dynamisch habitat verkiest, waar juist de hoogste visserijintensiteit is (vica versa voor 
Nephtys cirrosa). Dit zal wel geen invloed hebben op de algemene beoordeling dat er effecten zijn op 
de typische soorten en dat ze soortsafhankelijk zijn. 
NZK: Te beperkt onderzocht, wegens gebrek aan gegevens i.p.v. geen relatie? Enkel bodemschaaf 
gegevens beschikbaar en men kan maar voor een beperkt aantal typische soorten iets aangeven. 
Ook te weinig data in sterk beviste gebieden versus de andere om iets te kunnen afleiden. Maar het 
ecologische effect zal gelijklopend zijn als voor de Voordelta (omvang effect soortsafhankelijk), 
aangezien het om hetzelfde type habitat gaat i.p.v. geen relatie 

Overige 
(biotische) 
kenmerken 
van een 
goede 
structuur en 
functie 

Productiviteit: geen 
relatie 

 Hier wordt het begrip draagkracht bepaald, maar enkel voor het eerste niveau (algenproductie), 
waarbij de conclusie geen effect OK is. In hoeverre andere trofische niveau’s moeten meegenomen 
worden in deze beoordeling is onduidelijk, omdat ze in de concluderende tabel 9-22 wel zeggen dat 
aaseters toenemen. 

Bodemfauna: 
bevoordeling van 
kleine soorten op 
beviste locaties 

VD: Geen 
effect 
NZK: wel 
effect 
Beide niet 
significant 

VD: Geen effect op bodemfauna in concluderende tabel 10-3 is kort door de bocht aangezien in het 
rapport duidelijke, correcte conclusie uit de gegevens getrokken worden over dit aspect. Deze  
komen ook overeen met wat er in de algemene literatuur wordt geconcludeerd rond dit aspect. Het is 
niet omdat het over een beperkt oppervlak gaat in 1 jaar, dat er op langere termijn geen effecten zijn 
op de bodemfauna (cf toename kleine soorten, afname langlevende soorten). 
NZK: Hier wordt er wel een effect geconcludeerd, wat ecologisch correct is.  

Visgemeenschap: 
geen relatie 

Zie onder 
puntje sterfte 

Hier wordt geen evaluatie van de samenstelling en leeftijdsopbouw van de visgemeenschap gedaan, 
maar de voedselbeschikbaarheid (p 49-50), dus heeft men voor dit aspect geen conclusie gemaakt. 
De analyse over de voedselbeschikbaarheid is ook beïnvloed door het abiotische aspect (diepte, 
sediment en dynamica), waardoor het feit dat de biomassa hoger is in de diepere, laag-dynamische 
gedeelte ook gedeeltelijk natuurlijk is en mogelijks wel positief beïnvloedt wordt door 



 

bodemberoerende visserij. In de conclusie p50 (VD) en p47(NZK) spreekt men van de diversiteit van 
de visgemeenschap, terwijl dit aspect niet geanalyseerd is.  

Schelpdieren Wel effecten, 
niet significant 

OK 

Schelpkoker-
wormen 

Wel effecten, 
niet significant 

OK, maar mogelijke linking met abiotiek is verwaarloosd. 

Sterfte van 
vissen en 
bodem-dieren 
door vangst 

Kwaliteit 
H1110B 
abiotische 
randvoor-
waarden 

Geen relatie  OK 

Kwaliteit 
H1110B: 
typische 
soorten 

Afname van 
vissoorten en 
hartegel met 
verschillende % 

Wel effect, niet 
significant 

De typische bodemsoorten uit de instandhoudingsdoelstellingen zijn wel correct geëvalueerd, met 
name enkel voor de Hartegel. Maar deze soorten, die zeer algemeen zijn en aangepast aan visserij, 
kunnen inderdaad niet uitsterven. 
De vissoorten zijn ook geëvalueerd en effect is meetbaar (VD) en niet te kwantificeren voor (NZK), 
maar de schaal van het gebied stelt zich als probleem (gezegd als klein) dat er geen conclusie op 
lange termijn of op de totale populaties worden bepaald. In principe, moet elke vangst een effect 
hebben op een populatie en is de graad van het effect afhankelijk van de schaal waarop je evalueert. 
Dit aspect is hier te weinig in rekening gebracht en zeker op langere-termijn, maar er is een effect 
zoals weergegeven. 

Overige 
(biotische) 
kenmerken 
van een 
goede 
structuur en 
functie 

Algemeen  VD: P63: “De sterfte van bodemdieren en vissen… geen effecten op kenmerken van een goede 
structuur…”. Deze stelling in contrast met eerdere bevindingen in het rapport, waar er wel degelijk 
effecten zijn gevonden voor bodemdieren, schelpdieren, schelpkokerworm en vissen. Het belangrijk 
aspect van sterfte in het visspoor, waar voldoende literatuur voor aanwezig is, is niet meegenomen in 
de beoordeling en deze heeft volgens de literatuur wel degelijk effecten op de structuur en functie. 

Bodemfauna: 
verwaarloosbaar 
effect 

 Bij dit aspect is mogelijks te snel geconcludeerd dat er een verwaarloosbaar effect is aangezien de 
sterfte in het visspoor (wel een zeer moeilijk te kwanitificeren aspect) niet is meegenomen. Een 
aantal grotere bodemsoorten (cf Aprhodita acculeata (zeemuis)) zijn sterk achteruitgegaan door 
visserij algemeen (niet enkel in Voordelta). Er is ook sprake van een aanzienlijke bijvangst van 
bodemdieren (p64). Mogelijks moest hier wel geconcludeerd worden dat er een korte termijn effect is 
van sterfte. 

Visgemeenschap 
Leeftijdsopbouw 
 
samenstelling 

 
Wel effect, nt 
significant 
Geen effect 

Effect op leeftijdsopbouw is correct en algemeen aangetoond. De percentages zijn wel een beetje 
verrassend laag ten opzichte van de algemene literatuur dat bijvangst van ondermaatse vis hoog is. 
Dat er geen effect is op de samenstelling van de visgemeenschap door boomkorvisserij is wel een 
niet te staven ecologische conclusie, aangezien bepaalde soorten door de visserij sterk 
achteruitgegaan zijn in voorkomen, maar niet alleen binnen het gebied. Maar voor de mobiele 
soorten zou er toch op ruimere schaal moeten geëvalueerd worden. Het is correct dat er aanvulling is 
vanuit omliggende gebieden, maar het wegvangen van vis in een bepaald gebied heeft wel 
percussies op de totale populatie. Hoe kleiner men het gebied neemt hoe lager de waarden 
waarschijnlijk, maar daarom moet dit aspect juist op grotere schaal geëvalueerd worden. Dus 
mogelijks is er wel een effect op de samenstelling van de visgemeenschap met en zonder 
boomkorvisserij (vb achteruitgang K- vissoorten, bevorderen van r-vissoorten (cf schol)). 

Schelpdieren ? Als bijvangst inderdaad verwaarloosbaar effect (niet geen effect), maar sterfte in het visspoor niet 



 

bepaald. 

Schelpkoker-
wormen 

? Als bijvangst inderdaad verwaarloosbaar effect (niet geen effect), maar sterfte in het visspoor niet 
bepaald. 

Visetende 
vogels 

Geen negatief effect  Geen negatief effect is misschien wat te sterk geformuleerd, eerder een verwaarloosbaar effect (cf 
redenering zeehond). 

Gewone en 
grijze 
zeehond 

Verwaarloosbaar 
effect 

  

Visuele 
verstoring 

Zwarte zee-
eend 
 

Kleine kans op 
incidenteel effect 

VD: Geen 
effect naar wel 
effect, niet 
significant 

VD: Ecologische redenering niet helemaal eenduidig, aangezien er een verwaarloosbaar klein effect 
is, maar in de toekomst niet uit te sluiten dat er een effect is. Toch geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling. 
NZK: Wel mogelijk effect op de voedselvoorraad (schelpdieren) om de populatie te houden, visueel 
niet. 

 Eider Verwaarloosbaar 
effect 

Geen effect OK 

 Visetende 
vogels 

Verwaarloosbaar 
effect 

 OK 

 Gewone en 
grijze 
zeehond 

Verwaarloosbaar 
effect 

 OK 
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Box 1: alternatieve visserijtechnieken 

In Tabel 17-5 (p. 80 van 97 in het deel over de Noordzeekustzone) wordt er aangegeven wat de significantie is van 

actieve platvisvisserij als er besloten wordt over te gaan tot het VIBEG-akkoord. Door zonering zal de klassieke 

boomkorvisserij uit delen van het Natura2000-gebied geweerd worden en alternatieve visserijvormen zullen worden 

toegelaten. Dit voorbeeld maakt niet duidelijk wat precies onder alternatieve visserijvormen wordt begrepen. Wellicht 

wordt hier verwezen naar de pulskor en de pulswing, zoals wel expliciet aangewezen in het deel over de Voordelta, 

maar hier is duidelijkheid heel belangrijk. Als er onder alternatieve visserijen ook Sumwing-visserij verstaan wordt, 

dan is er naar ons inzien onvoldoende ingegaan op de mogelijke effecten van deze visserij. Een balans van de 

effecten tussen de klassieke boomkorvisserij met wekkers en de Sumwing-visserij met wekkers is dan essentieel. 

Als enkel pulsvisserij onder de alternatieven valt, dan nog kan op basis van de beschikbare informatie besloten 

worden dat het noodzakelijk is om een hogere mate van precisie in de beschrijvingen nodig is. Mogen er bijvoorbeeld 

additionele kettingen aan het pulstuig worden toegevoegd? Hoe wordt de grondpees opgebouwd? Welke 

pulskarakteristieken zijn aanvaardbaar? Het is van belang dat een groep met gedegen kennis de nodige 

verduidelijkingen schept, zoals de ICES Studiegroep ‘SG ELECTRA’. Als deze specificaties zijn aangetoond, dat 

volgen wij de passende beoordeling dat statistisch voldoende is aangetoond dat de teruggooi kan verminderd worden 

en dat dit wellicht ook geldt voor de bodemberoering (de gereduceerde vissnelheid zou hier nog een extra argument 

kunnen zijn, maar is niet opgenomen).  

Op basis van de beoordeelde criteria veroorzaakt pulsvisserij duidelijk een vermindering van de effecten. Het effect 

echter van elektriciteit, wat totaal ontbreekt bij de klassieke boomkorvisserij, is slechts in beperkte mate aangehaald. 

Wellicht kan er in meer detail aangeduid worden wat precies de mogelijke gevaren van elektriciteit zijn en welke 

organismen geen, weinig of een sterk effect ondervinden bij de gebruikte pulsen (met de nodige beschrijvingen van 

de karakteristieken). Een geschikte regelmentering en controle voor de karakteristieken van deze pulsen zal dan ook 

noodzakelijk zijn. Dit werd ons inzien slechts beperkt belicht en het zou de interpretatie van de geëvalueerde effecten 

vooruit helpen als duidelijk wordt aangetoond hoe de balans van de opgelijste effecten tussen boomkor en 

alternatieve visserijen zich verhoudt als ook elektriciteit expliciet als effect wordt toegevoegd. 

 

3 Mag ecologisch gezien de conclusie getrokken worden dat de geconstateerde 
negatieve effecten als niet significant aan te merken zijn? 

 

Ondanks de kritische kanttekeningen die in andere delen van dit rapport zijn aangeduid, zijn de grote krachtlijnen van 

de passende beoordeling naar ons inzien beoordeeld naar best mogelijk vermogen op basis van de beschikbare 

informatie (ecologische, fysische en visserijintensiteit) en de te verwachte beleidsevoluties in de gebieden. In 

algemene termen blijkt dat de klassieke boomkorvisserij statistisch aantoonbare effecten teweeg brengt. Voor 

sommige effectenbeoordelingen kan wellicht uitgebreider onderzoek gebeuren of bepaalde aspecten beter toegelicht 

worden (vb. aspect samenstelling en leeftijdsopbouw visgemeenschap) (zie tabel 1). Op basis hiervan hebben ze dan 

een beoordeling gemaakt of de effecten al dan niet significant zijn, volgens de habitatdefinitie. Het uitgangspunt is hier  

dat van significante gevolgen geen sprake kan zijn wanneer een plan of project ‘weliswaar gevolgen heeft voor het 

gebied, maar de instandhoudingdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt’. 

De boomkorvisserij met wekkerkettingen heeft een duidelijk effect op de structuur en functie van habittype H1110B, 

maar niet significant ten opzichte van de instandhoudingsdoelstellingen. Ondanks dit verrassend besluit kunnen we 

deze redenering volgen, omdat: 
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- De instandhoudingsdoelstellingen (in de zin van natuurwaarden) van de gebieden zijn gedefinieerd met als 

referentieperiode 1960-1990, waarbij de boomkorvisserij met wekkerkettingen zeer algemeen was en met 

een bepaalde visserij-intensiteit. Er zijn ook meestal geen kwantitatieve grenswaarden gedefinieerd, maar 

eerder kwalitatief of geen. De typische soorten zijn allemaal zeer algemene soorten, waarvoor het zeer 

moeilijk is om ze ‘uit te roeien’ via visserij of gelijk welke ander activiteit. En voor mobiele soorten zal er 

inderdaad steeds een zeker aanwas zijn vanuit omliggende gebieden. Hierdoor is het niet onlogisch om te 

concluderen dat deze situatie niet negatief zal veranderen en zeker niet wanneer de impact bron wordt 

weggenomen (uitfaseren van boomkorvisserij met wekkerketting tegen 2016) binnen het gebied. 

 BEDENKING ALGEMEEN: Dit is eigenlijk een tekortkoming in het streven naar een verbeterde 

natuurwaarde binnen het Noordzeegebied via het instellen van Natura 2000 gebieden, een 

type van MPA. Hiervoor zouden de criteria voor de instandhoudingsdoelstellingen eigenlijk 

strenger moeten zijn. Het lijkt wel zo dat de huidige gedefinieerde instandhoudings-

doelstellingen niet leiden tot een verbetering van de natuurwaarde van de Noordzee in relatie 

tot het herstellen van bepaalde vissoorten (haaien, roggen), het verbeteren van de 

leeftijdsstructuur bij vispopulatie (terug een verschuiving richting grotere exemplaren), het meer 

voorkomen van langlevende grotere bodemsoorten, … 

- De instandhoudingsdoelstellingen voor de Voordelta en Vlakte van de Raan is op behoud gedefinieerd. Dit 

wil zeggen dat de huidige toestand zoals beschreven in het rapport niet mag verslechteren, wat het ook niet 

zal doen op basis van de visserijmaatregelen in het gebied. De enige kanttekening die we hierbij moeten 

maken is de onzekerheid rond de effecten van pulsvisserij of andere alternatieve visserijtechnieken op het 

systeem (zie verder). 

 BEDENKING ALGEMEEN: Het streven naar behoud of status quo is niet goed, eigenlijk 

moeten deze gebieden beter beschermd worden om de natuurwaarde te verhogen en een 

herstel van het Noordzee ecosysteem mogelijk te maken. Dit vergt wel een aanpak op 

Noordzeeschaal, maar begint wel met een consequent beleid in elk beschermingsgebied. 

- Omdat volgens de passende beoordeling voor de verbeterdoelstelling voor de Noordzeekustzone geen 

effectieve grenswaarden worden gesteld, gaan wij er ook vanuit dat elke vermindering leidt tot een 

verbetering. Men is er dus van uitgegaan dat door de maatregelen rond de boomkorvisserij (verlaging 

intensiteit, uitfasering) deze negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken niet zal toenemen, wat logisch is 

als men een activiteit gaat wegnemen. De ecologische reactie van het mariene ecosysteem hierop is wel 

moeilijk te voorspellen, zeker bij afwezigheid van onbeviste gebieden, maar er is een zeer hoge kans dat dit 

lokaal in positieve zin evolueert (vb Voordelta). Wat voor ecologisch effect dit heeft op grotere schaal 

(Noordzee) is niet geweten, aangezien de visserij intensiteit mogelijks wordt verschoven naar andere 

gebieden. 

Bij de beoordeling van de verbeterdoelstelling voor de Noordzeekustzone heeft men wel een aantal randvoorwaarden 

gesteld om te kunnen aangeven dat ze niet significant zijn.  Deze voorwaarden zijn wel van belang indien men wil 

streven naar ecologische herstel. Met andere woorden indien de plannen  voor dit gebied, maar ook voor de andere 

gebieden (duurzaam Convenant Voordelta en VIBEG trajact) toch niet worden uitgevoerd of met de voeten worden 

getreden, moet het voorzorgsbeginsel mogelijks wel gehanteerd worden. In deze situaties zijn de effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen niet uit te sluiten onder het huidige boomkorvisserij regime (2006-2009). Ook het 

vervangen van de klassieke boomkor door alternatieve technieken sluit niet bij voorbaat uit dat de 

instandhoudingsdoelstellingen bereikt  of behouden worden en dient daarom wel gedegen geëvalueerd  of onderzocht 

te worden (zie box 1 en vraag 5). 
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Conclusie: In principe is de niet significante beoordeling van de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

ecologische correct op basis van het plan voor boomkorvisserij in de Natura 2000 gebieden (duurzaam Convenant 

Voordelta en VIBEG traject) en de definitie van de doelstellingen. Hierbij gaan we ervan uit dat het plan uitgevoerd 

wordt (i.e. gedeeltelijke uitfasering boomkorvisserij met wekkers zoals in VIBEG omschreven), anders is het niet uit te 

sluiten dat de instandhoudingsdoelstellingen negatief beïnvloed worden. Echter, de aard van wetenschappelijk 

onderzoek en het gebrek aan kennis van de natuurwaarden zonder menselijke impact laat ons niet toe om zekerheid 

te hebben over de ecologische ontwikkeling in het gebied (vb schelpdierconcentraties), maar zou in positieve zin 

kunnen evalueren. 

 

4 Is in de passende beoordeling daarnaast op omvattende, consistente en 
transparante wijze omgegaan met de beschikbare informatie? 

 

Volgens ons is de passende beoordeling op een consequente manier aangepakt en volgens een vast stramien die 

passend was om de vraagstelling te beantwoorden. Het lijkt ons ook een evenwichtige beoordeling waarbij men zich 

voornamelijk heeft gebaseerd op data binnen de gebieden en assumpties zoveel mogelijk heeft proberen te 

vermijden. De gebruikte literatuur is wetenschappelijk gefundeerd, zij het als peer-reviewed publicatie, zij het als 

wetenschappelijke rapporten. Op basis van de tekst is het mogelijk om na te gaan of een conclusie gebaseerd is op 

kwantitatieve gegevens, op een schatting die door logisch redeneren en/of modellering is opgebouwd (zoals bij 

bodemdynamiek) of op basis van expertenbeoordeling. Deze transparantie is minder sprekend in de samenvatting en 

de conclusies onder ‘mogelijke invloed op’. Het zou de transparantie ten goede komen als er een maat opgesteld zou 

geweest zijn die aanduidt met welke wetenschappelijke zekerheid een bepaald besluit wordt genomen. Zo kan het 

helpen als er aangeduid wordt of er wetenschappelijke consensus is over een bepaalde conclusie, bijvoorbeeld door 

het aantal publicaties aan te geven. Over bepaalde thema’s lijkt wetenschappelijke consensus nog ontbrekend of 

althans, is nog niet volledig begrepen wat de variabiliteit van bijvoorbeeld secondaire productie is in verschillende 

habitats. Shepherd et al. (2010) geven een toename aan van de grootte van schol bij toenemende boomkorverstoring, 

terwijl Hiddink et al. (2011) een afname van de groottes van schol weergeven in zanderige habitats. 

Wetenschappelijke onzekerheid door tegengestelde resultaten komen slechts in beperkte mate aan bod in het 

algemeen deel, maar kunnen nochtans belangrijk zijn om de impact van visserij te nuanceren. 

Het rapport is duidelijk en heeft een heldere aanpak van de complexe interacties van boomkorvisserij met het mariene 

ecosysteem. De structuur is grotendeels consistent, hoewel een opdeling in de te evalueren vistuigen meer naar voor 

kon gebracht worden (klassieke boomkor, pulskor, Sumwing, pulswing). Op die manier kan onze onzekerheid over de 

effecten van puls- en Sumwingvisserij duidelijk aangetoond worden. Er zou kunnen aangeraden worden om een tabel 

op te nemen in ‘4.9 Samenvatting’, waar voor elk van de alternatieve vistuigen een oplijsting gemaakt wordt van de 

evaluatie van alle mogelijke effecten, met al dan niet hun onzekerheid. 

Voor bepaalde effecten is er geen onderzoek voorhanden. Op basis van logisch redeneren zijn de mogelijke effecten 

toch in kaart gebracht en is een redelijke schatting van de impact mogelijk gemaakt. Voor de effecten waarbij 

onderzoek voorhanden was, is een overzicht gemaakt van de mogelijke effecten. Echter, sommige elementen zouden 

kunnen worden aangevuld met recente literatuur en nieuwe inzichten (zoals over productiviteit), maar wellicht is dit 

het karakter van voortschrijdend onderzoek, waarbij inzicht stapsgewijs groeit. We kunnen hier dan ook de kritiek van 

de review commissie beamen dat er wel een tekort is aan bepaalde literatuur. Een allesomvattende studie maken 

over één aspect, bijvoorbeeld over ‘schade aan vissen en bodemorganismen’, is op zich al een hele klus. Zo heeft 

Kaiser et al. (2006) die uitgevoerd en kan men zich hierop baseren. Een gelijkaardige aanpak voor alle mogelijke 
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effecten van boomkorvisserij is echter onmogelijk en in die zin kunnen wij de meeste effectenbeoordelingen als 

allesomvattend beschouwen. Voor bepaalde elementen, met name productiviteit en nutriëntenvrijstelling, kan echter 

bijkomende informatie meer helderheid brengen op de thematiek. Een aanvullende mogelijkheid om de conclusies op 

basis van logisch redeneren te evalueren, is het opstellen van een expertenpanel. Op basis van diverse ervaringen 

kunnen experten beoordelen of de redeneringen volgens hun aanvoelen tevens lijken te kloppen. Als het panel zijn 

graad van expertise in de materie aanduidt en er is consensus, dan kan dit als maat voor zekerheid van de 

vaststellingen gelden. Logistiek vraagt dit een serieuze inspanning. 

Ook de deelrapporten zijn consistent opgebouwd, met de nodige verwijzingen naar het algemeen deel waar de 

basisinformatie terug te vinden is. De evaluaties worden gebaseerd op beschikbare data voor het gebied en deze 

worden op een transparante manier voorgesteld. Hiervoor zijn de bijlagen onontbeerlijk. De voorstelling laat een 

beoordeling van de beschikbare informatie toe.  

Voor verschillende evaluaties van effecten lijkt het er op dat er onvoldoende data beschikbaar zijn. De vraag is dan 

dikwijls of hieruit kan geconcludeerd worden of er (1) geen relatie is of (2) onvoldoende informatie beschikbaar is (cf 

effect bodemberoering typische soorten in de Noordzeekustzone). Voor dergelijke situaties in het bijzonder, maar voor 

alle effectenbeoordelingen zou het tot de omvattendheid van de studie bijdragen, als de bevindingen in perspectief 

van wetenschappelijke literatuur geplaatst zouden worden. Enerzijds is dit gebeurd in het algemeen deel en kan 

daarna verwezen worden, maar een betere linking tussen de bevindingen in de verschillende gebieden en/of 

wetenschappelijk literatuur zou de beoordeling transparanter maken. Hierdoor vermijd men het feit dat men voor een 

bepaald kenmerk wel een effect vindt in één gebied, maar geen relatie in het andere gebied (cf effect bodemberoering 

typische soorten). 

Conclusie: De passende beoordeling is consequent, maar vertoont een aantal hiaten in de inventaris van 

wetenschappelijke kennis om alle aspecten van het project, zijnde boomkorvisserij met wekkers en haar alternatieven, 

in kaart te brengen in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura2000-gebied. De beste beschikbare 

data werden gebruikt voor de deelrapporten, maar werden onvoldoende in het licht van andere studies geëvalueerd. 

Dit is noodzakelijk om de bevindingen te kunnen toetsen. Bepaalde effecten zoals secondaire productiviteit 

(productiviteit van benthische invertebraten) is weinig uitgebreid belicht net als haar effecten op de visgemeenschap, 

voornamelijk de soortensamenstelling, door o.a. gebrek aan data. 

 

5 Zijn er conclusies in de passende beoordeling te trekken terwijl regelmatig 
geconstateerd wordt dat er leemten in kennis zijn? 

 

Zoals hierboven aangeduid, is het altijd mogelijk om een oproep te lanceren tot ‘meer onderzoek’. Door de 

voortschrijdende aard van wetenschap zal er steeds meer kennis ontwikkeld worden en zijn er altijd hiaten die 

ingevuld moeten worden. Zelfs bij het bepalen van de quota op basis van aanlandingen kan men aangeven dat er 

onvoldoende kennis is om tot een wetenschappelijk advies over te gaan. Dit aspect speelt nog meer als er 

overgestapt wordt van een advies over vispopulaties naar een advies over het mariene ecosysteem. Daarom is het 

steeds mogelijk om te besluiten dat de leemten in kennis leiden tot een onvoldoende grond van argumenten om 

bepaalde besluiten te nemen, maar is geen wetenschappelijk argument.  

In de passende beoordeling wordt er daarom uitgegaan van de best beschikbare kennis, die wellicht voldoende is 

voor de klassieke boomkorvisserij. Ondanks het feit dat niet alle wetenschappelijke studies zijn aangehaald, is de 

evaluatie van de effecten van de klassieke boomkorvisserij voldoende richtinggevend. De wetenschappelijke kennis 
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over puls- en Sumwingvisserij is echter door het vernieuwende aspect van dit type visserij een leemte die moet 

ingevuld worden vooraleer overgegaan kan worden tot het besluit dat er voldoende kennis hierover is. Het is 

belangrijk om deze types visserij voldoende te begrijpen om ‘technological creep’ te vermijden. Technological creep is 

een gewijzigde vangstnamigheid van het vistuig door technische ontwikkelingen die niet in rekening gebracht wordt in 

het beheer. De effecten van puls- en Sumwingvisserij laten vermoeden en geven sterke indicatie dat hun impact 

vermindert, maar een uitgebreider evaluatie van de wetenschappelijke studies over pulsvisserij is noodzakelijk. 

Wellicht zullen deze studies de conclusies over pulsvisserij niet wijzigen. Door hun lagere sleepsnelheden wordt er 

minder bodem beroerd, en zal als gevolg ook de invloed op sediment resuspensie, biogene structuren, productiviteit 

en schade aan vissen en bodemorganismen lager zijn. Hier wordt in de passende beoordeling relatief weinig 

aandacht aan besteed.  

Zoals aangehaald voor het algemeen deel zullen er in wetenschappelijk onderzoek altijd leemten zijn, aangezien 

wetenschap een voortschrijdende activiteit is waarbij meer kennis meer inzichten oplevert, maar ook meer 

vraagtekens. Zoals elders aangehaald, hinkelen evaluaties van nieuwe ontwikkelingen meestal achterop. Dit is met 

name relevant voor pulsvisserij en de ontwikkeling van de Sumwing. Over de Sumwing is relatief weinig onderzoek 

vermeld (en wellicht ook uitgevoerd). Enerzijds kan dit het gevolg zijn van de grote mate van vergelijkbaarheid met de 

klassieke boomkor, anderzijds is er het verschil in brandstofverbruik door het verwijderen van de sloffen. Dit laatste 

kan gevolgen hebben voor de modus operandus van de Sumwing en bijgevolg ook voor de effecten. Het deel over de 

Noordzeekustzone omvat bijvoorbeeld slechts één verwijzing naar dit vistuig, en aangezien de mogelijkheid om 

Sumwing als alternatief vistuig te beschouwen reëel is, lijkt ons dit een leemte in het rapport. Wellicht is dit te wijten 

aan de mogelijke vergelijkbaarheid met de boomkor, maar eveneens kan het een leemte aan kennis over dit vistuig 

zijn. Nadere toelichting is gepast. Over de pulsvisserij wordt wel in voldoende mate aandacht besteed in het rapport. 

Er is aanzienlijk onderzoek gebeurd naar de effecten, vnl. elektrische effecten, van dit vistuig, maar ook hier is de 

modus operandus weinig belicht. Een duidelijke leemte is de bodemberoering van het pulstuig. Op basis van 

schattingen in het algemeen deel zijn enerzijds verdere berekeningen gebeurd voor de Noordzeekustzone. Anderzijds 

wordt verwezen naar Van Marlen et al. (2001) en Keegan et al. (2002), maar of de toen gebruikte operationele 

karakteristieken van het vistuig nog steeds gelden wordt niet toegelicht. Er wordt gesproken over het gebrek aan 

kennis voor lange-termijneffecten (p.73 van 97), maar op basis van de informatie uit het rapport is die ook van 

toepassing voor de korte-termijneffecten. Een experimentele aanpak om de effecten te kwantificeren zou mogelijks tot 

aanvullende informatie leiden, aangezien er nu gewerkt is met de beschikbare data binnen de gebieden. De beste 

optie voor een onderzoeker is om deze beoordeling te doen op basis van de vergelijking van de data van een bevist 

en een niet bevist gebied binnen éénzelfde abiotische omgeving (diepte, sediment, dynamica). Dit laatste type gebied 

is spijtig genoeg niet meer te vinden in onze Noordzee.  Naast de leemte in algemene wetenschappelijke kennis is het 

dus vooral belangrijk om aandacht te hebben voor de leemten in kennis over het alternatief vistuig. 

 

6 Is het niet zo dat voor de significantietoets vooral de locatie van belang is 
waar wordt gevist en de verslechtering van de soort of habitattype die dat to 
gevolg heeft met betrekking tot significantie en migratie en dat niet 
gemiddeld mag worden over het gehele natura 2000 gebied?  

 

Zie '4.4.1 Vangst van doelsoorten en marktwaardige bijvangsten'. Het is wellicht zo dat de er in de passende 

beoordeling meer aandacht kan geschonken worden aan ruimtelijke en temporele variatie. Voor soorten die 

gekarteerd kunnen worden door een hoge resolutie en die dus op een kleine ruimtelijke schaal ageren, kunnen de 

effecten lokaal gemeten worden, maar voor andere soorten moet de relatie tussen het Natura2000-gebied en de 
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ruimtelijke schaal waarop de ecosysteemcomponent ageert, worden beschouwd. Soorten zoals tong of schol worden 

geëvalueerd op Noordzee-schaal, maar lokale effecten hebben misschien repercussie op die Noordzeeschaal. Kan er 

een overloop-effect verwacht worden van het Natura2000-gebied? Zouden er ruimtelijke verschuivingen van 

populaties kunnen optreden door de gewijzigde productiviteit bijvoorbeeld (zoals met de Scholbox, Hiddink et al., 

2008)? Voor bepaalde soorten, zoals bruinvis, is het wellicht zo dat maatregelen op schaal van het Natura2000-

gebied ontoereikend zijn om de soort op Noordzee-schaal te beschermen, maar hoe dit met minder mobiele soorten 

is, is minder duidelijk. Dit is wellicht weinig onderzocht in de wetenschappelijke literatuur, maar werd ook niet als hiaat 

aangeduid in de passende beoordeling. In tegendeel is er veelal besloten dat de lokale effecten (per Natura2000-

gebied) geen effect hebben omdat er invloed is vanuit de omliggende Noordzee. 

Er werd ons tevens gevraagd of er uitgemiddeld mag worden bij een passende beoordeling. Wij illustreren hieronder 

aan de hand van twee voorbeelden wanneer het niet (voorbeeld 1) en wel (voorbeeld 2) gepast is om uit te middelen: 

1) In Tabel 15-3 (p.37 van 97) wordt de oppervlakte beroerde bodem per zone weergegeven (laatste kolom). 

Dit geeft een algemeen beeld over de verschillen tussen zones. De beroerde oppervlakte wordt in het 

verdere document ook als een indicator voor verstoringsgraad gebruikt. Eén verstoring per jaar heeft echter 

grotere gevolgen voor bepaalde soorten dan opeenvolgende verstoringen, wat inhoudt dat het verband 

tussen visserijfrequentie en sterfte niet noodzakelijk lineair is. Het is namelijk afhankelijk van de soort. 

Schroeder et al. (2008) tonen aan dat voor de grijze garnaal (Crangon crangon) uitmiddelen aanvaardbaar 

is, maar dat voor de tweekleppige Nucula nitidosa de eerste visserij-verstoring een veel groter effect heeft 

dan de daarop volgende verstoringen. Als de visserijfrequentie over een grote oppervlakte laag is, dan zal dit  

voor Nucula nitidosa een groter negatief effect hebben, dan een hoge visserijfrequentie op een beperkte 

oppervlakte. Uitmiddelen is hier niet gerechtvaardigd. Voor de grijze garnaal is uitmiddelen wel 

gerechtvaardigd omdat er een lineair respons van de soort is op toenemende visserijverstoring. Hierbij wordt 

ervan uit gegaan dat de soort uniform verdeeld is over de oppervlakte, wat ook niet het geval is en dus een 

additionele reden is om niet uit te middelen. 

2) Uitmiddelen is anderzijds gerechtvaardigd als het over de evaluatie van een habitat kenmerk als vb 

schelpdierconcentraties gaat. Als dus de instandhoudingsdoelstelling geldt voor het gehele Natura 2000 

gebied, dan mag er veralgemeend (uitgemiddeld) worden binnen het habitat type. Plaatsen waar er ‘tijdelijk’ 

een verslechtering optreed in de structuur en kwaliteit kan gecompenseerd worden in een goede toestand in 

andere locaties binnen het gebied. Dit proces speelt zich ook natuurlijk af, aangezien de recrutering niet 

homogeen is binnen een gebied en een zekere ruimtelijke en temporele variatie vertoont. Men kan niet 

verwachten dat  op een zelfde locatie, zonder anthropogene druk, je elk jaar hetzelde terugvindt. Daarom dat 

we in ecologische studies een gans gebied evalueren en niet één locatie. Dit doen we door ad-random of via 

fixed strategie een groot aantal locatie binnen één gebied te bemonsteren om een evaluatie te maken van 

een impact of ecologische toestand. 
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