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zijlijnen

Een prachtige puinhoop
Zo luidt de titel van het nieuwe boek van bioloog en pale-

ontoloog Jelle Reumer. Op een bijzonder humoristische 

wijze beschrijft Reumer de vergeefse pogingen van de 

mens om de wereld te begrijpen. De auteur laat zien dat 

Nederland eigenlijk geen natuur meer heeft én hoe we in 

Nederland op een kolderieke wijze datgene wat we natuur 

noemen hebben gejuridiseerd. Het gevolg daarvan is onder 

meer het ridiculiseren van het 

natuur- en milieubeleid. Een 

proces waar de nodige juristen 

en de advies wereld inmiddels 

wel een dikbelegde boterham 

aan verdienen. Hoewel het 

boek slechts zijdelings aan-

dacht besteed aan vis en visse-

rij, is het verplichte kost voor 

ecologen die nog steeds van 

mening zijn dat ecologische 

kwaliteit van een water en het 

daaruit voorvloeiende beheer 

is op te hangen aan de aan-

wezige kilo’s vis die er al dan 

niet mogen rondzwemmen. 

Aalscholveroverlast in afgesloten wateren 
Uit onderzoek van Sportvisserij Nederland komt naar 

voren dat aalscholvers in kleine, afgesloten wateren een 

aanzienlijk effect op de aanwezige visstand kunnen heb-
ben. Op 45 van de 70 onderzochte wateren blijkt de popu-

latieopbouw van de aanwezige brasemstand onevenwich-
tig te zijn. Daarbij ontbreken met name vissen tussen de 15 

en 40 cm, het formaat dat bij voorkeur door aalscholvers 
wordt gegeten. Een brasempopulatie die grofweg bestaat 

uit alleen kleine en hele grote exemplaren is onnatuurlijk 

en onevenwichtig. De grote oude dieren zullen op termijn 

sterven en doordat de middenklasse wordt weggevreten 

zal het bestand aan paairijpe dieren sterk verminderen 
en nieuwe aanwas stokken. Bovendien grijpt deze situatie 

ook in op de gehele voedselketen van een dergelijk water. 

Dat hengelsportverenigingen hier een probleem hebben 
is duidelijk. De visstand is minder aantrekkelijk voor de 

sportvisser. Dat kan resulteren in een afname van het aan-

tal leden en omzetverlies in de hengelsportsector. 

Gezondere platvissen in de Noordzee 
Sportvissers wisten het al jaren: de kwaliteit van de platvis 

in de Noordzee is de afgelopen decennia sterk verbeterd. 

Werden er een jaar of twintig geleden relatief veel botten 

en schollen met huidgezwellen gevangen, tegenwoordig 

ziet de aan de hengel gevangen platvis er weer piekfijn uit. 

Onderzoekers van Deltares hebben nu ook wetenschappe-

lijk aangetoond dat de concentratie van vervuilende stof-

fen zoals PAK’s in het bovenste deel van de waterbodem 

sterk is afgenomen. Tegelijkertijd is het percentage plat-

vissen met levertumoren van 30 tot 40 procent in de jaren 

'80, afgenomen tot minder dan twee procent. Uit hetzelfde 

onderzoek komt verder naar voren dat ook het percentage 

platvissen met huidziektes drastisch is afgenomen. 

Zilveren Stromen 
Eind vorig jaar verscheen het rapport Zilveren Stromen, 

een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbe-

heer op de grote rivieren. Deze visie is een gezamenlijk 

initiatief van Sportvisserij Nederland en de hengelsport-

federaties in het rivierengebied. Het doel van Zilveren 

Stromen is de visstand en de positie van de sportvisserij 

te versterken en het visserijbeheer op de grote rivieren te 

verbeteren. De visie vormt een belangrijke leidraad voor 

visstandbeheercommissies op de rivieren. Naast prakti-

sche richtlijnen voor een duurzaam visserijbeheer, bevat 

Zilveren Stromen een boeiend historisch overzicht van de 

riviervisserij. 

Supermarkten nemen verantwoordelijkheid 
Jarenlang heeft de georganiseerde hengelsport aandacht 

gevraagd voor de overbevissing van het zoete en zoute 

water. Gelukkig zijn de laatste jaren ook milieuorgani-

saties zoals het WNF en Greenpeace voor vis op de bres 

gesprongen. In eerste instantie richten deze organisaties 
hun pijlen op de politiek. Korte termijn belangen en een 

sterke (Europese) visserijlobby bleken echter taaier dan 

verwacht. Vervolgens is een bottum up strategie gevolgd 
waarbij de supermarkten en consumenten de belangrijk-

ste doelgroep zijn geworden. Deze aanpak begint nu zijn 

vruchten af te werpen. Zo zijn alle Nederlandse super-

markten gestopt met het verkopen van door overbevis-

sing bedreigde vissoorten als marlijn, blauwe wijting en 
zwaardvis. Dirk van den Broek is dankzij de acties van 

Greenpeace zelfs gestopt met het verkopen van de met 

uitsterven bedreigde aal. Meer informatie over de visvrien-

delijke acties is te vinden op: www.maakschoonschap.nl.
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