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Kokkels in Waddenzee en Zeeuwse Delta
Indicator | 12 januari 2010
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De natuurlijke dynamiek van de kokkel is groot. Jaren met een goede broedval worden afgewisseld
door jaren met een slechte broedval. Het huidige visserijbeleid is erop gericht om de aantallen zo
hoog mogelijk te houden.

[figuurgroep]

Download figuur [2]
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Voedsel voor vogels
Kokkels vormen vooral in de winterperiode een belangrijke voedselbron voor vogels zoals eiders en
scholeksters. Als de dichtheid te laag wordt, kunnen de vogels niet goed overleven. Foerageren is
enkel lonend bij een hoeveelheid van minimaal 50 kokkels per vierkante meter. Ook de
bereikbaarheid van de kokkels is van groot belang voor overleving. In dieper water kunnen vogels er
niet meer bij. De hoeveelheid voedsel die beschikbaar is, hangt vooral af van de natuurlijke
fluctuaties in dichtheden. Visserij kan de dichtheid verder omlaag brengen.

Hoogste aantallen kokkels in de Waddenzee
In de Waddenzee worden de hoogste aantallen kokkels waargenomen. In vergelijking met de
Oosterschelde zijn de aantallen in de Waddenzee tienmaal zo hoog. Ten opzichte van de
Westerschelde zelfs twintigmaal.
De dynamiek van de kokkel is groot. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door natuurlijke
factoren. Zo was de Waddenzee in de jaren negentig arm aan kokkels. Het dieptepunt werd bereikt
in 1996 als gevolg van de strenge winter van 1995-1996. In 1997 was er een grote aanwas van
jonge dieren, wat tot uiting komt in de aantallen in de jaren daarna. Ook 2003 en 2005 waren jaren
met een goede broedval.
Veranderingen in het visserijbeleid moeten er toe leiden dat de dichtheden aan kokkels niet beneden
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een kritieke waarde komen. Met ingang van 2005 worden geen vergunningen meer verleend voor de
mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Alleen handkokkelvissers kunnen in de Waddenzee
actief zijn. Ze mogen 5% van het bestand boven 50 kokkels per m2 opvissen.

Kokkels in de Oosterschelde en Westerschelde
De aantallen kokkels zijn in het Deltagebied aanzienlijk lager dan in de Waddenzee. Ook in het
Deltagebied geldt dat de natuurlijke dynamiek groot is. Opmerkelijk is dat de broedval per gebied
sterk verschilt. In de Westerschelde was er in 1997 en 2003 een goede broedval, terwijl dit alleen in
de Oosterschelde in 2005 het geval was.
In de Ooster- en Westerschelde is mechanische kokkelvisserij wel toegelaten. Voor de Oosterschelde
geldt een beleid van voedselreservering (150 kg vlees per scholekster). Zolang mechanische
kokkelvisserij in de Oosterschelde nog is toegestaan, hebben de handkokkelvissers recht op 1/17e
deel van de totaal mogelijke vangst. In de Westerschelde heeft de kokkelsector zelf bepaald dat er
niet gevist zal worden als er minder dan 4 miljoen kg versgewicht kokkels aanwezig is. Verder
bestaan er daar ook een aantal permanent voor de visserij gesloten gebieden. Er wordt dus weinig
gevangen als de dichtheid laag is.
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Kokkels in Waddenzee en Zeeuwsche Delta

Omschrijving
Temporeel verloop van het voor vogels bereikbare bestand aan kokkels in de Waddenzee, de
Oosterschelde en de Westerschelde.

Verantwoordelijk instituut
Wageningen IMARES
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Berekeningswijze
Schatting van het najaarsbestand op basis van metingen in het voorjaar. Voor het berekenen van de
groei en sterfte van mei tot september is gebruik gemaakt van de berekeningsmethode volgens de
Gompertz groeicurve (Kamermans et al, 2003 Bijlage C).Bij de schatting van het najaarsbestand zijn
alleen waarnemingen meegenomen boven een drempelwaarde van 50 ind/m2. Beneden deze
drempelwaarde is het gebied namelijk niet interessant voor vogels.De waargenomen versgewichten
kokkels zijn omgerekend naar hoeveelheden kokkelvlees uitgaande van een gemiddeld
vleespercentage van 15%.T.o.v. de vorige versie van deze indicator (oktober 2002) is de
berekeningswijze veranderd.

Basistabel
Biomassa (miljoen kg vleesgewicht) van kokkels

Geografisch verdeling
Waddenzee, Westerschelde, Oosterschelde

Andere variabelen
Visserijstatistieken (vangst)

Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
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Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is
grotendeels gewaarborgd
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