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Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij. Project 

kenniskringen visserij is geselecteerd in het kader van het Nederlandse 

Operationeel Programma "Perspectief voor een duurzame visserij" dat 

wordt medegefinancierd uit het EVF. 

 

 
VIP Project passieve visserijontwikkeling 
 

Samenvatting praktijkonderzoek passieve vistuigen in de 

Noordzee 

 
 

Inleiding 

Van 2009 tot en met 2011 onderzochten de drie schippers van de KW-2, de SCH-61 

en de IJM-27 de geschiktheid van verschillende passieve vistuigen op de Nederlandse 

kust. Het onderzoek werd uitgevoerd onder begeleiding van IMARES en ILVO. De 

aanleiding voor dit onderzoek vormde de zoektocht naar een meer flexibele 

visserijvloot, met een focus op rendabele visserijmethoden die minimale impact 

hebben op het ecosysteem en minder brandstofafhankelijk zijn. 

Na werkbezoeken aan collega’s in het buitenland1 die de tuigen gebruiken en 

uitgebreide consultatie van het internet werden verschillende tuigen door de 

schippers uitgeprobeerd. In 2011 deed het rapport ‘VIP project Passieve Visserij 

Ontwikkeling2’ (van Marlen e.a.) hiervan verslag. Dit document vat de conclusies van 

het onderzoek samen en het is aangevuld met informatie uit enkele gesprekken met 

vissers die deze vormen van visserijen beoefenen. Deze samenvatting is gemaakt 

voor de Kenniskringen Visserij. Dit document een eerste bron van informatie voor 

vissers en andere geïnteresseerden over de toepasbaarheid van bepaalde passieve 

vistuigen in de Noordzee. 

 

1. Spiegelnetten 

Vissen met spiegelnetten3 is een visserij van het type staand want, maar in plaats 

van een enkelvoudig net wordt een driedubbel net gebruikt, waarbij het middelste 

                                                 
1 Er zijn bezoeken afgelegd aan Denemarken, Frankrijk, België en 

het Verenigd Koninkrijk. 
2 Het volledige rapport is hier te vinden: Van Marlen, B. e.a. (2011) 

VIP project Passieve Visserij Ontwikkeling. IMARSS Rapport C117/11 

http://edepot.wur.nl/356076.  
3 Of schakelnetten en in het Engels: trammel nets. 

Het project Kenniskringen visserij 

wordt gefinancierd door het 
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net een maaswijdte heeft die kleiner is dan de twee gelijke buitennetten. De vis 

zwemt eerst door de grote maas van het eerste net, dan in het net met de kleine 

maaswijdtes en zet zich vervolgens klem in de grote maas van het derde net. Een 

kenmerk van spiegelnetten is dat ze minder soort-selectief zijn dan enkelvoudige 

netten. Zie afb. 1. De spiegelnetten werden getest als visserij voor in de 

wintermaanden, gelijkwaardig aan de zomervisserij op tong. De doelsoorten in de 

Noordzee voor spiegelnetten zijn:  

 

 Tarbot van december tot mei; 

 Griet van februari tot half juni, met een piek in april/mei; 

 Kabeljauw van november tot eind maart; 

 En als bijvangst: schar en bot, bij het gebruik van wijde mazen alleen de 

grote sortering. 

   

 

Afbeelding 1: Spiegelnetten 

 

Uit de test bleken de volgende voordelen: 

 Marktwaardige doelsoorten; 
 Redelijk schone visserij; 

 Nagenoeg alles wat gevangen wordt, is bruikbaar; 
 Lang opvolgend seizoen (7 maanden); 
 Weinig tot geen discards; 
 In periode (2010 en 2011) is gevist zonder ‘pingers’4 en er zijn geen 

zeezoogdieren bijgevangen. 

 

De volgende nadelen werden ondervonden:  

 Het gebruik is zeer bewerkelijk (spiegelnetten worden ook wel ‘trouble nets’ 
genoemd); 

 Visserij zeer tij onderhevig; 
 Zeer veel schade aan de gevangen kabeljauw doordat deze worden 

aangevreten door zeehonden; 

 Half- eind mei is het beter om met deze visserij te stoppen omdat er dan 
veel schar op de visgronden is. 

 

Ondanks de positieve punten heeft het gebruik bij schipper Rems Cramer weinig 

navolging gehad sinds het onderzoek. Ten eerste omdat er weinig tong, griet en 

kabeljauw op de kust zit. Ten tweede omdat er vanaf januari al een goede 

                                                 
4 Voor meer informatie over pingers: http://www.wageningenur.nl/nl/show/Pingers-

tegen-bijvangst-bruinvissen.htm.  

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Pingers-tegen-bijvangst-bruinvissen.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Pingers-tegen-bijvangst-bruinvissen.htm
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tongvisserij is die de voorkeur heeft. Arjan Korving is er wel mee door gegaan maar 

laat de netten kort staan om te voorkomen dat zeehonden de vangst opeten.  

 

2. Met strakke netten op tarbot 

Staand wantnetten met wijde mazen, met als doelsoort grote tarbot, zijn ook getest 

voor dit onderzoek, zie afb. 2. De insteek van de testen was om zodra er met 

spiegelnetten of tongennetten grotere tarbot wordt gevangen een aantal tarbotnetten 

op het bestek te vieren. Tijdens de proeven in 2010 en 2011 werd bij één van de drie 

keer schieten griet gevangen, bij de overige twee keer niks. Daarnaast werden er een 

bruinvis en een zeehond bijgevangen. Er was geen gebruik gemaakt van pingers. 

Mogelijke verklaringen voor de tegenvallende vangsten zijn (1), dat er weinig tarbot 

aanwezig was voor de kust van Scheveningen en (2), dat de netten niet langer dan 

12 uur konden blijven staan i.v.m. het gevaar van afvissen door de Eurokottervloot. 

Normaliter wordt met tarbotnetten 3 tot 4 etmalen gevist omdat de ervaring heeft 

geleerd dat als er eenmaal één vrouwtjestarbot is gevangen er andere tarbotten op 

af komen. 

 

Ook deze visserijmethode is niet voortgezet door schipper en uittester Rems Cramer 

na het onderzoek. 

 

 

 

Afbeelding 2: Strakke netten 

Bron: IMARES 

 

3. Jigvisserij op makreel 

Jigvisserij is een visserij met een lijn waaraan meerdere haken hangen waarin de vis 

hapt, zie afb. 3. Deze visserij staat erom bekend dat de kwaliteit van de vis zeer 

goed is, waardoor deze een hogere prijs oplevert dan voor dezelfde vis, gevangen in 

de nettenvisserij. Voor het onderzoek zijn elektrische jiggers getest van het type 

BJ5000 omdat na raadpleging met buitenlandse collega’s bleek dat deze de beste 

prijs/prestatieverhouding hebben en vanwege de gedetailleerde 

afstellingsmogelijkheden.  

 

Naast de jigmachines zijn katrollen, spindels en ontkaakbakken benodigd materiaal 

voor deze visserij, zie afb. 4. 

 

Verschillende manieren van vissen werden getest met de jig. Drijvend wachten op 

een school bleek niet effectief, wellicht doordat er weinig makreel voor de kust zat in 
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2010. Driftend in een school bleek ook niet effectief omdat er weinig spanning op de 

lijnen staat waardoor de kans op verstrikking groot is. De verwachting is dat dit beter 

werkt op grotere diepte dan dicht langs de kust waar de methode is getest. Trawlend 

in een school en trawlend op zoek naar een school bleek effectief.  

Er is met twee en met drie machines gevist. Bij meer machines werd wel met minder 

haken gevist om het risico van verstrikking te verkleinen5. Toch bleek, ondanks de 

kleinere hoeveelheid haken, het gebruik van meer machines effectiever. Er kan dan 

met verschillende machines op verschillende dieptes worden gestart en bij aanbeet 

op één van de machines, de andere machines op de zelfde hoogte brengen. Om 

minder ondermaatse makreel te vangen bleek het effectief te zijn om met grotere 

haken te vissen.  

 

 

Afbeelding 3: Jigvisserij op makreel 

 

 

Afbeelding 4: Een katrol, een spindel en een ontkaakbak 

 

De conclusies zijn dat de jigvisserij op makreel een goede zomervisserij kan zijn 

wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. De aanwezigheid van voldoende makreel voor de kust; 

2. De vis wordt zorgvuldig behandeld nadat deze is gevangen om de kwaliteit 

goed genoeg te houden zodat de vis verkocht kan worden om er sushi en 

sashimi van te maken. Dit betekent dat de vis aan boord bewaard zou 

moeten worden in ijswater (slurry ice). 

 

                                                 
5 Bij twee machines werd in totaal met 110 haken gevist en bij drie machines met 

100 verdeeld over de machines. 
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De jigvisserij heeft noordelijk van de Maasvlakte weinig navolging gehad omdat er te 

weinig makreel op de kust zat.  

 

Kommer Tanis van de GO6 is dankzij het project VIP project Passieve Visserij 

Ontwikkeling begonnen met jiggen ter hoogte van Stellendam en is er erg tevreden 

over. Trawlend en driftend werkt volgens hem goed, al is bij driftend vissen het risico 

op verstrikking van de lijnen hoger. Zijn ervaring is dat de vangsten het beste zijn bij 

goed licht, helder water en wanneer hij de machine continue laat jiggen. Voor het 

krijgen van een goede prijs is het van belang dat de makreel snel en goed verwerkt 

wordt aan boord. 

 

4. Jigvisserij op kabeljauw 

Voor jigvisserij op kabeljauw zijn geen spindels en ontkaakbakken nodig, wel een 

uithouder en een katrol per machine.  

  

De proefvisserij op wrakken leverde slechte vangsten op, maar kabeljauwvangsten in 

dezelfde periode waren over de hele linie slecht. Of de visserij werkt kon daardoor uit 

het onderzoek niet geconcludeerd worden. 

 

5. Visserij met potten op sepia/zeekat 

Potten zijn cilindervormige vallen met openingen aan de ronde kanten, zie afb. 5. De 

potvisserij op sepia/zeekat vindt in Frankrijk en Engeland plaats in het voorjaar. 

 

 

Afbeelding 5: pot 

 

De pottenvisserij is een lokvisserij. Mannelijke zeekatten worden gelokt door een 

reeds eerder gevangen vrouwelijk exemplaar. Het vrouwtje wordt gevangen met 

staande netten en vervolgens in een pot geplaatst. De zeekatten leggen hun eitjes in 

de potten dus het wordt aanbevolen om de potten 1-2 maanden na het seizoen 

langer open te laten staan om de eieren uit te laten komen. Dit scheelt 

schoonmaakwerk en is gunstig voor de populatie. Er wordt in deze visserij over het 

algemeen gevist met 500 tot 1000 potten waarvan 250 tot 300 potten om de twee 

dagen worden opgehaald. 

  

Tijdens het proefvissen werd niks gevangen, waarschijnlijk omdat de zeekattentrek 

niet heeft doorgezet vanaf het kanaal bij Eastborne waar het een goed zeekatjaar 

was. Er werden nog extra nadelen geconstateerd: 

 Voor de ca. 40 weken dat de potten niet in het water staan moet opslag 

gerealiseerd worden. 80 potten passen in een 20-voetcontainer. Bij een 
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volschalige visserij betekent dit dat er meer dan zes 20-voetcontainers 

betaald moeten worden; 

 De kans op afvissen is erg hoog door de grote lijnlengte (bij 500 tot 1000 

potten), met name wanneer de potten ook nog 1-2 maanden blijven staan. 

Dit risico zou omzeild kunnen worden wanneer gevist wordt in een afgesloten 

gebied zoals een natuurgebied of een windmolenpark. 

Investeringen in deze visserij was volgens de onderzoekende vissers te risicovol 

zolang er geen zekerheid is dat er zeekatten zullen zijn. 

 

6. Visserij met korven op krabben 

Verschillende soorten korven worden gebruikt voor de visserij op Noordzeekrab. Uit 

het proefvissen rondom IJmuiden werden de volgende conclusies getrokken: 

 De beste vangsten werden gemaakt net naast wrakken en naast stenen van 

pieren; 

 Als aas zijn stevige vissoorten het meest geschikt zoals horsmakreel en 

roggenvleugel, in vergelijking met wijting, schar en resten (puf), kon 

hiermee langer gevist worden en werden er minder zeesterren aangetroffen; 

 Om rendabel op krabben te vissen, zijn volgens Engelse collega’s 400 tot 500 

korven nodig. Dit zou een ruimteprobleem kunnen opleveren met gaande 

vloot (met gesleepte vistuigen). Een alternatief zou zijn om in 

windmolenparken met korven te vissen; 

 Het is nodig om aan boord aanpassingen te maken voor een schietluik en 

leeftanks; 

 Er moet een markt worden gecreëerd om een hogere prijs te krijgen. 

 

Schipper Cees Wagemaker van de WR81 is één van de weinige Nederlandse vissers 

die gericht op Noordzeekrab vist. Hij is er vijf-zes jaar geleden mee begonnen. 

Krabbenvisserij is een visserij waar je makkelijk aan kunt beginnen omdat de soort 

niet gequoteerd is maar ervan bestaan is moeilijk omdat er in Nederland zo’n kleine 

markt voor is. Cees heeft hard gewerkt om een markt te creëren en nog steeds 

wisselt hij de krabbenvisserij af met garnalenvisserij omdat alleen op krabben vissen 

nog niet rendabel is6. 

 

7. Economie 

Aan de hand van schattingen voor investeringen, lopende kosten, en inkomsten is 

berekend dat investeringen voor spiegelnetten, strakke netten en jiggen in één jaar 

terug kunnen worden verdiend. Op basis van mogelijk haalbare vangsten wordt 

geschat dat investeringen voor de pottenvisserij in drie jaar kunnen worden terug 

verdiend. Van de korvenvisserij op krabben is geen berekening gemaakt.  

 

Een punt van aandacht is het risico van afvissen van stationaire tuigen, wat een extra 

kostenpost kan opleveren. Een goede afstemming met andere vissers is van belang. 

Men zou de mogelijkheden kunnen onderzoeken om de visserij te laten plaatsvinden 

in gebieden waar gesleepte tuigen niet mogen komen. Een voorbeeld van dergelijke 

gebieden zijn offshore windparken, waar op dit moment uit veiligheidsoverwegingen 

helemaal niet gevist mag worden, maar waar men uitzonderingen zou kunnen maken 

voor bepaalde vormen van passieve visserij. 

 

                                                 
6 Meer lezen over de gerichte visserij op Noordzeekrab? IMARES publiceerde in 2012 

een rapport over onderzoek naar deze visserij in samenwerking met de UK163: 

Josien Steenbergen e.a. (2012) Gerichte visserij op Noordzeekrab. IMARES Rapport 

C153/12: http://edepot.wur.nl/248627. 

http://edepot.wur.nl/248627
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8. Ecosysteemeffecten 

Op basis van de vijf observatiereizen en de geregistreerde gegevens van de vissers 

tijdens het praktijkonderzoek werd geconcludeerd dat zowel discards en 

brandstofverbruik zijn lager bij de gebruikte passieve vistuigen dan bij de boomkor. 

De aanlandingen zijn ook relatief lager. Gezien de geringe hoeveelheid gegevens 

dienen deze conclusies beschouwd te worden als voorzichtige conclusies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


