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Tuimelaar en vleet graag
terug in de Noordzee
Stefan Pasma
vraagt zich af
waar die beloofde
elf zeereservaten in
de Noordzee blijven,
die er in 2015 zouden
zijn.
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et het warme
weer van de afgelopen weken
zoeken
veel mensen
verkoeling aan
de Noordzeekust. Wat de meeste badgasten waarschijnlijk niet beseffen is dat ze een
verfrissende duik nemen in wat ooit
een van ‘s werelds natuurrijkste
zeeën was: de Noordzee.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog
was deze nog het leefgebied van de
twee meter lange Atlantische blauwvintonijn en een bijna even grote
soort rog, de vleet. Er werd in die tijd
zelfs nog volop gevist op deze dieren.
Met de verbetering van de vistechnieken en intensivering van de visserij
verdwenen deze soorten vrijwel geheel uit de Noordzee. Tot aan de jaren dertig van de vorige eeuw leefde
er bij Den Helder nog een grote
groep tuimelaars, een dolﬁjnensoort,
die te zien waren vanaf de veerboot
naar Texel.
Op het vaste land kwam in de 20ste
eeuw, na een aarzelend begin, de natuurbescherming op gang. Zo zijn er
onder meer twintig nationale parken
ingesteld. Hoewel het ook met de
landnatuur nog lang geen rozengeur
en maneschijn is, is men er wel in geslaagd om de voortdurende afname
van de biodiversiteit rond 2000 eindelijk te stoppen. Sindsdien is er op
het land sprake van een heel voorzichtig herstel van de biodiversiteit.
Op de Noordzee daarentegen, ontbreken beschermde natuurgebieden
nog steeds.
In de jaren negentig waren er vergaande plannen voor het instellen
van de eerste vijf van in totaal elf zeereservaten. In 2015 zou de klus geklaard moeten zijn. Een zeereservaat
is een beschermd zeegebied: er zijn
geen economische activiteiten toegestaan zoals visserij, zandwinning of
het bouwen van windmolenparken.
Zeereservaten zijn te beschouwen als
de nationale parken van de zee. De
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eerste vijf zeereservaten – de Klaverbank, het Friese Front, de Doggersbank, de Centrale Oestergronden en
de Kustzone – zijn echter anno 2014
nog niet ingesteld, laat staan dat ze
de status van nationaal park hebben
gekregen. Wel zijn in 2008 nog drie
gebieden aangewezen ‘als te gaan beschermen Natura 2000-gebied’, maar
daarna werd het stil.

Caribisch gebied
We zouden een voorbeeld kunnen
nemen aan onze drie gemeenten aan
de andere kant van de Atlantische
Oceaan in het Caribisch gebied, SintEustatius, Saba en Bonaire. Er zijn
rond die eilanden maar liefst vier
grote National Marine Parks ingesteld, waaronder het beroemde Bonaire National Marine Park: het oud-

ste zeereservaat ter wereld. Hoewel
er in de Noordzee geen koraalriffen
voorkomen, doet de natuur van een
gezonde, herstelde Noordzee in potentie niet onder voor die van de Cariben, met aansprekende walvissoorten als bultrug, dwergvinvis en
noordkaper. Ook reuzenhaai, die wel
tien meter lang worden, zal weer vaker opduiken in een gezonde Noordzee. Het dier voedt zich overigens
met plankton en is dus niet gevaarlijk voor de mens. Wat verder van de
kust, op open zee, kan de bedreigde
haringhaai, nauw verwant aan de beruchte witte haai, wellicht terugkeren.
Onderzoekers van het Wageningse
onderzoeksinstituut Imares hebben
geadviseerd om uiteindelijk een
kwart van de Noordzee te sluiten

voor visserij. Zelfs de door veel natuurbeschermers gehekelde staatssecretaris Henk Bleker, wilde nog in
2011 dat in 10 tot 15 procent van de
Noordzee niet meer gevist zou worden. Over nog geen half jaar is het
2015, het jaar waarin er elf zeereservaten zouden zijn aangewezen. Ik
ben dan ook heel benieuwd wat
staatssecretaris Sharon Dijksma in
de komende maanden gaat besluiten. Het zal waarschijnlijk niet meer
lukken om volgend jaar elf nationale
parken op de Noordzee te hebben ingesteld, maar wat let haar om met ingang van 2015 alvast een visserijverbod in te stellen in een aantal van die
beoogde zeereservaten?
Over een paar jaar kunnen dan de
eerste Nationale Mariene Parken in
de Noordzee gerealiseerd zijn.
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Een missie waarmee Nederland een sterke boodschap de wereld inzond
Moeilijk besluit
om te stoppen
is een bittere
pil voor de
nabestaanden

M

et gelaten acceptatie is er in Nederland gereageerd op
het bericht dat het
verdere zoeken
naar de slachtoffers van de MH17
moet worden gestaakt. Het kabinet heeft de onvermijdelijke beslissing moeten nemen om de
missie voorlopig te stoppen. Rond
de rampplek zijn zoveel gevechten tussen het Oekraïense leger
en de rebellen, dat er niet meer
veilig te werken valt.
De moeilijke afweging tussen veiligheid van de onderzoekers en
de wens om grondig onderzoek te
doen, hing al dagen in de lucht.
Dat er sinds zaterdag geen menselijke resten meer zijn gevonden,

zal die afweging hooguit iets
overzichtelijker hebben gemaakt,
maar een zware beslissing bleef
het.
In ieder geval heeft de door Nederland geleide, internationale
onderzoeksmissie de belangrijkste gebieden kunnen doorzoeken
in de schamele week dat er eindelijk toch toegang kwam tot het
rampgebied. Het belangrijkste
doel lijkt gehaald: zoveel mogelijk slachtoffers terugbrengen, zodat hun families deﬁnitieve zekerheid krijgen en de doden kunnen begraven.
Maar voor tevredenheid over deze
aﬂoop is geen plaats. Het doel
was niet om snel, maar om grondig onderzoek te doen, ook naar

de toedracht, in de hoop om gerechtigheid te vinden.
Dat dit niet gelukt is heeft dezelfde oorzaak als eerder de trage
start van het onderzoek: de rebellen, maar deels ook het leger van
Oekraïne, werkten de laatste
week goed mee aan de onderzoekmissie. Maar ze hadden niet
de wil om de ramp te zien als een
keerpunt. De strijd ging gewoon
door. Nog kwalijker was het hoe
Rusland een lange neus trok naar
de onderzoeksmissie door de afgelopen weken 20.000 troepen in
de buurt van de grens te laten oefenen.
Het besluit om te stoppen is een
bittere pil voor de nabestaanden,
ook vanwege de directe gevolgen.

De rust op de rampplek is voorbij.
De Oekraïense regering heeft direct de wapenstilstand voor het
gebied rond de rampplek opgezegd. Er mag gevochten worden.
Zelfs dit blijft de nabestaanden
niet bespaard.
De enige troost blijft dat Nederland wereldwijd respect heeft afgedwongen met de manier waarop de missie is uitgevoerd. De
beelden van de plechtige ontvangst van 228 kisten gingen de
wereld over. Ze spraken een duidelijke boodschap: Nederland zal
niet rusten voor er duidelijkheid
is, en eist waardig en serieus onderzoek naar de toedracht.
Die boodschap zal hopelijk ooit
toch zijn werk doen.

