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NEDERLANDSE
VISSERIJ
BEDREIGT
SALMONIDEN
RIJN EN MAAS
TEKST FRANKLIN MOQUETTE

Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw, en vooral sinds de milieuramp
na de brand bij het chemieconcern Sandoz bij Basel in 1986, zijn de
pogingen om de zalm weer in de Rijn en de Maas te krijgen van start
gegaan. In Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en België zijn
er burgerinitiatieven en spannen privépersonen en overheden zich in
om kleine zalmpjes te kweken en in de rivieren uit te zetten als broed,
vingerlingen of smolts. De zeeforel lijkt zich hoofdzakelijk op eigen
kracht te herstellen, maar wordt hier en daar ook door sportvissers en
overheden een handje geholpen.

Aangezien ons land over weinig of geen wateren beschikt waar deze vissen zich
met succes kunnen voortplanten, heeft Nederland hoofdzakelijk de taak om voor
trekvissen als zalm en zeeforel de weg vrij te maken. Zo werden achtereenvolgens
alle stuwen in de Rijn en de Maas van goede vispassages voorzien. Door zalmen
en zeeforellen buiten de Haringvlietsluizen operatief van transponders te voorzien,
konden deze vissen worden gevolgd. Zo kon worden onderzocht waar voor deze
vissen de grootste knelpunten lagen. Ook werden extra groot gekweekte smolts
van een kleinere versie van deze transponders voorzien. Een stelsel van antennes
volgden deze salmoniden tijdens hun migratie naar de Noordzee vanuit Duitsland,
België en de Nederlandse Roer. Dat leverde een schat aan informatie op. Zo werd
onder andere duidelijk dat de Haringvlietsluizen een grote barrière vormen. Zowel
voor de volwassen zalmen en zeeforellen die naar binnen wilden trekken, als voor
de jonge smolts die de Noordzee probeerden te bereiken. Veel vissen verdwenen
ook van de ‘radar’ door predatie door roofvissen als de meerval en vogels als de
aalscholver. Er werden zelfs transponders die in zalmsmolts waren aangebracht, in
aalscholverkolonies teruggevonden! Ook in gedeelten van onze rivieren met een
intensieve beroepsmatige visserij ‘verdwenen’ heel wat volwassen exemplaren. In
de beginjaren van het onderzoek werden nog wat transponders door beroepsvissers teruggemeld, maar dat werd om begrijpelijke redenen steeds minder.
eindelijk op een kier

De Haringvlietsluizen zijn de belangrijkste doorgang voor vissen uit de Rijn en de
Maas. Dit sluiscomplex is tevens de grootste overgebleven migratiehindernis.
Daarom bestudeerde Nederland de mogelijkheden om een aantal van de sluisdeuren op een kier te zetten. Er werd zelfs overwogen om de getijdewerking weer
gedeeltelijk in het Haringvliet, de Biesbosch en het Hollandsch Diep te laten te-

Bijvangsten(?)
Dat de Haringvlietsluizen de belangrijkste doorgang voor zalm en zeeforel zijn, is enkele beroepsvissers intussen niet ontgaan. Zowel aan
de binnen- als aan de buitenkant van de sluizen
wordt er door meerdere sleepnetvissers driftig
op los gevist! Buiten de sluizen werd (en wordt)
zowel legaal als illegaal staand want (kieuwnet)
geplaatst. Maar de Haringvlietsluizen zijn niet

de enige plaats waar intensief wordt gevist en zalmen en zeeforellen
worden gevangen. Ook in de andere toegang tot het Rijnsysteem, de
monding van de Nieuwe Waterweg en de Maasvlakte, wordt met staand
want op zeebaars gevist. Met grote waarschijnlijkheid zijn hier ook trekvissen als zalm en zeeforel bijvangst. Het ministerie van Economische
Zaken (EZ) heeft hier zelfs aan twee beroepsvissers vergunning gegeven
voor het met staand want op zeebaars en harder vissen. Die mogen elk
met kilometers staand want vissen! Soms staat het er zo vol met netten,
dat sportvissers naar huis kunnen gaan omdat er niet meer te vissen
valt. Bovendien duiken er langs de Maasvlakte en zelfs in de havens zo
nu en dan sleepnetvissers op. Verder vissen er langs de gehele Nederlandse kust enkele tientallen (parttime) beroepsvissers met schepen en
kleine boten die elk met kilometers staand want op zeebaars, gul en tong
mogen vissen. En dan zijn er nog de meer dan vijfhonderd zogenaamde
‘recreatieve-staand-want-vissers’ die van kustgemeenten met elk vijftig
meter mogen vissen. Deze ‘hobbyvissers’ onttrekken zich aan bijna iedere controle en leveren hun gevangen vissen (groten)deels aan hotels
en restaurants. Of aan beroepsvissers. Ook in de rivieren zijn zalmen en
zeeforellen niet veilig. In de benedenrivieren wordt veel met grote zegens op witvis gevist. Die zegens worden ook vaak over de bijna volle
breedte van de rivier, tussen twee boten, gevist. En hier en daar wordt
in de rivieren ook met staand want en elektrovisapparaten gevist. Hoeveel zalmen en zeeforellen in deze visserijen worden bijgevangen, is niet
bekend. De visserij met fuiken in de rivieren is wegens het aalvisverbod
tot nul gereduceerd. De hoop dat daarmee het aantal terugkerende volwassen zalmen en zeeforellen in onze buurlanden zou toenemen, werd
echter geen werkelijkheid. Een in een staand want gevangen salmonide
heeft weinig kans om dit avontuur te overleven. De verplichting om gevangen zalmen en zeeforellen weer terug te zetten, is daardoor een loze
beschermingsmaatregel geworden. En die regel wordt dan ook vaak door
beroepsvissers overtreden.
Correspondentie met ez

Bezorgd door het dalende aantal terugkerende zalmen en zeeforellen
in Duitsland, en de signalen uit Nederland, heeft de Duitse organisatie
Der Atlantische Lachs uit Hagen brieven naar de Europese Commissie

Een sleepnetvisser
sleept een net buiten
de Haringvlietsluizen
(Foto: Flyﬁshers
Anonymous)
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rugkeren. Nederland liet in 2000 aan alle landen waardoor Maas en Rijn
stromen, weten dat in 2005 de Haringvlietsluizen op een kier zouden
gaan en dat onderzocht zou worden of verdergaande maatregelen mogelijk en wenselijk zijn. Die datum werd tot teleurstelling van onze
buurstaten echter voortdurend opgeschoven. In 2010
werd plotseling in de regeringsverklaring bekend gemaakt, dat de plannen voor
‘Haringvlietsluizen op een
Kier’ in het kader van bezuinigingen definitief van de baan
waren. Dat veroorzaakte een
storm van protest in onze
buurlanden. Onder druk van
de Rijn- en Maasoeverstaten en
ook omdat ‘migratie-experts’ tot
de conclusie kwamen dat er eigenlijk
geen goed alternatief voor de ‘Kier’ was,
besloot de Nederlandse regering schoorvoetend om daartoe op termijn toch over te
gaan. Na enige strubbelingen (de voorbereidende werkzaamheden bleken bijna drie jaar
te hebben stilgestaan!) werd in 2013 besloten
om de Haringvlietsluizen dan eindelijk in 2018
op een kier te zetten.
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in Brussel en het ministerie van Economische Zaken gestuurd. Gewezen werd op de intensieve Nederlandse visserij en het grote risico op
bijvangsten van beschermde vissen als zalm en zeeforel. De Europese
Commissie stelde dat Der Atlantische Lachs de zaak eerst aan Nederland moest voorleggen. In februari 2015 werd een brief aan EZ gestuurd.
Hierin werd om opheldering gevraagd over de visserij in het Benedenrivierengebied, de Haringvlietsluizen en de Maasmond (Monding Nieuwe
Waterweg en Maasvlakte) en de mogelijke bijvangsten. Een soortgelijke
brief werd door de regering van Noordrijn-Westfalen verstuurd.
In haar antwoorden bagatelliseerde staatssecretaris Sharon Dijksma het
probleem: er waren geen aantoonbare bijvangsten en indien beschermde
vissen werden gevangen, werden deze weer levend teruggezet. Ook stelde
de staatssecretaris dat er bij de Haringvlietsluizen een beschermde zone
was ingesteld. Dit was (en is) echter pertinent onjuist! Zelfs in de Tweede Kamer herhaalde zij – na Kamervragen – deze aperte onjuistheid…
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verkeerde voorstelling van zaken

nettenvrije zones!

Sportvisserij Nederland is voorstander van nettenvrije zones bij de mondingen van riviersystemen zoals de Haringvlietsluizen en de Maasmond.
Hier moeten vissen als zalm, zeeforel en steur de kans krijgen om zich in
alle rust aan het zoete water aan te passen en de rivier van oorsprong
te bereiken. In 2018 zullen de Haringvlietsluizen eindelijk op een kier
gaan en wordt het Haringvliet tot natuurgebied uitgeroepen. Dan kan

WETTELIJKE VERANKERING TERUGZETVERPLICHTING
Handhaving van de ingestelde terugzetverplichting is de verantwoordelijkheid
van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) van het ministerie van
Economische Zaken. De handhaving vindt plaats op basis van zowel nationale als
Europese regelgeving:
Artikel 2, lid d van het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 stelt:
“ Vis, behorende tot de onderstaande soorten dient onmiddellijk nadat deze is opgehaald in de achter de desbetreffende soort vermelde gesloten tijd, weer in het zelfde
water te worden teruggezet:
- zalm en zeeforel: 1 januari tot en met 31 december.”
Artikel 26 van de Verordening (EG) nr. 850/98 vermeldt:
“ Zalm en zeeforel mogen niet aan boord worden gehouden, noch worden overgeladen, aangevoerd, vervoerd, opgeslagen, verkocht, uitgestald of te koop aangeboden,
maar moeten onmiddellijk in zee worden teruggezet:
- wanneer zij in de gebieden 1, 2, 3 en 4 zijn gevangen in wateren buiten de 6 mijl
vanaf de basislijnen van de lidstaten;
- in afwijking van artikel 2, lid 1, wanneer zij in de gebieden 1, 2, 3 en 4 gevangen zijn
buiten de wateren onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de lidstaten, behalve
in de wateren onder de jurisdictie van Groenland of de Faeröer;
- wanneer zij gevangen zijn met sleepnetten.”
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Het is al jaren een publiek geheim dat er in de horeca en de vishandel
zalmen en zeeforellen worden aangeboden, die door de Nederlandse
visserij illegaal zijn onttrokken aan een beschermd visbestand. Op dinsdag 22 november 2016 verscheen in De Volkskrant een artikel van Dion
Mebius over zalmen, en vooral zeeforellen, die open en bloot op allerlei
markten overal in Nederland te koop worden aangeboden. Het afgelopen jaar werden er opvallend veel zeeforellen langs de Nederlandse kust
gemeld. Gezien de bijzonder intensieve visserij is het dan geen wonder
dat veel van deze vissen in netten geraken. En wat doe je met een vis die
(bijna) dood is? In het artikel geeft de dame van de viskraam al antwoord
op deze vraag: “En wat kan meenemen voor kwaad als zo’n vis na twaalf
uur aan z’n kieuwen in een net te hebben gehangen, toch al dood is?”
De dame van de viskraam geeft later in een telefoongesprek aan dat
er behoefte bestaat om wat breder te discussiëren over het nut van de
terugzetplicht. En daar slaat zij de spijker op de kop. Wat hebben de
beschermingsmaatregelen voor trekvissen voor nut, als de overheid beroepsvissers in staat stelt om op strategische plaatsen te vissen, zodat je
op je tien vingers kunt natellen dat deze vissen daar gevangen worden?

Op de markt was
uw gulden een
daalder waard.
Foto:
Jurjen Wijnstroom
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zeeforellen en zalmen te koop

het toch niet zo zijn, dat de vissen waarvoor dit alles bedoeld is met
allerlei soorten netten worden belaagd? Dat salmoniden in plaats van
op hun paaiplaatsen in onze buurlanden, in een viskraam op een Nederlandse markt belanden! Verder wil Sportvisserij Nederland de ‘recreatieve-staand-want-visserij’ langs de Nederlandse kust beëindigd zien.
Men heeft wat dat betreft de beroepsvisserij aan hun kant. Ook die beschouwt deze visserij als beunhazerij. Het zal nog een moeilijk gevecht
met het ministerie van Economische Zaken worden, aangezien men daar
alle problemen bagatelliseert. Men heeft zich blijkbaar als belangrijkste doel gesteld om enkele malafide beroepsvissers de hand boven het
hoofd te houden…
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Niet tevreden met de antwoorden stuurde Der Atlantische Lachs nogmaals een brief. De staatssecretaris werd op enkele onjuistheden gewezen en op andere punten om een nadere toelichting gevraagd. Na
bijna een jaar én een herinneringsbrief was door Der Atlantische Lachs
nog steeds geen reactie ontvangen. In plaats daarvan kreeg Sportvisserij
Nederland van EZ een brief. Hierin werd deze organisatie verweten onjuiste informatie aan de Duitse partners te verschaffen en gesommeerd
daarmee op te houden! Sportvisserij Nederland reageerde daarop in december 2016 dat het ministerie een verkeerde voorstelling van zaken had
gegeven en bovendien nog steeds de laatste brief van Der Atlantische
Lachs niet had beantwoord. Verder werd het ministerie er fijntjes op gewezen dat onderzoeksjournalistiek inmiddels had aangetoond dat op diverse markten in viskramen illegaal zalmen en zeeforellen te koop werden
aangeboden. Die vissen kwamen uit de bijvangsten van beroepsvissers.

