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W
ie in de omgeving van 

Yerseke komt en een 

beetje oplet, heeft ze 

vast wel eens gezien. De stickers met 

daarop ‘Stop de Groene Leugen!’ De 

‘plakkers’ bedoelen daarmee dat alle 

kritiek van natuur- en milieuorgani-

saties op de manier waarop de mos-

sel- en oestervissers met het Natura 

2000-gebied Oosterschelde omgaan, 

volstrekt ongegrond is. 

Steeds grotere oppervlakten in de Oosterschelde, 

maar ook in de rest van de delta en in de Wad-

denzee, worden volgehangen met enorme 

netten, de zogenaamde mosselzaadinvanginstal-

laties of MZI’s. En steeds grotere hoeveelheden 

volwassen mosselen worden geïmporteerd uit 

Zweden, Denemarken en Ierland. De Fauna-

bescherming had daartegen een beroepsproce-

dure lopen bij de Raad van State, maar in febru-

ari werden we helaas in het ongelijk gesteld. 

Exotische noordkromp
De Nederlandse overheid is de laatste jaren 

 panisch waar het om de import van exoten gaat. 

Wij betoogden dat het bij het verslepen van hon-

derden tonnen min of meer levende organismen 

uit verre zeeën onvermijdelijk is dat er exotische 

levens vormen meekomen. Daarin worden we ge-

steund door zeer deskundige maritieme biologen 

als P. van Bragt en M. de Kluijver. Zij stellen met 

nadruk dat het helemaal niet de vraag is óf er 

ongewenste exoten zullen worden geïmporteerd, 

maar slechts wannéér dat gebeurt. We kunnen 

ze geruststellen: onlangs zagen wij met eigen 

ogen hoe duizenden en duizenden noordkrom-

pen, een zeer grote en stevige schelpensoort, bij 

Yerseke in de Oosterschelde werden gedumpt. 

De noordkromp is een diepwatersoort die zeer 

oud kan worden, maar die door de intensieve 

‘Zeeuwse’ mosselen

Zeeuwse schelpdier-

vissers aangemeerd 

in Den Oever. 

(Foto: H. Niesen)
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sleepnetvisserij nog maar zelden overkomt. En hij 

hoort in het oostelijk deel van de Oosterschelde 

zeker niet thuis. 

Geen controle
De Raad van State vindt dat er buitengewoon 

zorgvuldig wordt gemonitord op de aanwezig-

heid van exoten in de ladingen geïmporteerde 

mosselen. Uit het voorbeeld van de zeer opval-

lende noordkrompen blijkt dat dit een wassen 

neus is. Bovendien geven de controleurs aan dat 

zij niet controleren op organismen die kleiner zijn 

dan 1 mm. Dat terwijl vrijwel alle in zee levende 

organismen beginnen als zo’n klein plantje of 

diertje. Niet voor niets heeft Duitsland onlangs 

besloten om het importeren van schelpdieren uit 

andere landen geheel te verbieden. In Neder-

land gebeurt dat nu dus niet, louter om een heel 

commerciële reden. Als de Deense mosselen een 

dag of wat in de Oosterschelde hebben gele-

gen, worden ze weer opgevist om vervolgens 

Alle in zee levende 

organismen beginnen 

als zo’n klein plantje 

of diertje.

De noordkromp 

hoort niet thuis in de 

Oosterschelde.

verkocht te worden als echte Zeeuwse mosselen. 

Je reinste nep dus. En dat allemaal voor zover de 

mosselen de reis hebben overleefd. Ze worden 

droog over de weg vervoerd in enorme vracht-

wagens en dat overleeft een heel groot deel 

vanzelfsprekend niet. Net zo min als de vele 

krabben, zeesterren en andere organismen die 

onvermijdelijk 

ook zijn op-

gevist in Scan-

dinavië of Ier-

land. Die hele 

massa wordt 

vervolgens niet 

bepaald zacht-

zinnig in schepen gestort, die de deels levende, 

deels dode massa in de Oosterschelde uitstrooi-

en. Een groot aantal schepen doet dat in het 

seizoen aan de lopende band. Hoe de bodem 

van een van onze belangrijkste Natura 2000-

gebieden er inmiddels uitziet, laat zich raden.

Kievit is geen 
weidevogel meer

De eerste geraapte kievitseieren liggen in het provinciehuis in Leeuwarden. (Foto: H. Niesen)


