
                                                                       
 

Kenniskring Noorse Kreeft (Langoustines) 
 
 
 
“Welke mogelijkheden zijn er om de bassins van MARIN te gebruiken voor experimenten met 
netaanpassingen?” 
 
 

1. Inleiding 
 
In de kenniskring Langoustines) werken de volgende schippers samen: Jacob van Urk (UK158), Koos 
de Visser (GO58), Pieter Kramer (Z525), Cees van Eekelen (WR189 en WR189), Adriaan de Visser 
(WR108), Pieter Boerkamp (WR20), Dries Meijer (NG21 en ST21), Hendrik Visser (O187), Johan Mark 
Zomerdijk (WR274), Johan Bais (HD30) Stefan de Visser (WR 108). 
Deelnemers van de kenniskring zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om selectiever te 
vissen. Praktijkexperimenten zijn kostbaar en vragen veel tijd. Vraag is of experimenteerlocaties 
beschikbaar zijn waarin het gedrag van netten gesimuleerd zou kunnen worden. 
Onderzoeksinstituut MARIN heeft een aantal waterbassins waarin normaal gesproken 
scheepsvormen worden getest. Vraag is of in deze bassins met hulp van onderwater camera’s ook 
netexperimenten kunnen worden uitgevoerd.  
De afgelopen 7 jaar hebben in de visserij tal van innovaties plaats gevonden gericht op duurzaam 
vissen met minder bijvangst, elimineren bodemberoering, selectiever vissen en minder 
energiegebruik.  
Het testen van schaalmodelnetten vond in Denemarken of Frankrijk. Ook de komende jaren zal er 
geïnnoveerd worden in nieuwe visserijtechnieken. Hierbij zal samen gewerkt worden met de 
specialisten van Imares/LEI/WUR. Door samenwerking met MARIN vindt versterking plaats van het 
Maritieme cluster en zal de concurrentiekracht in de visserijsector toenemen. 
De resultaten van de testen van prototype -netten zullen worden gebruikt voor de verdere 
doorontwikkeling naar duurzame netten die zullen worden geïmplementeerd op de visserijschepen 
vissend op langoustines en garnalen.  
 

 
2. Doel experimenten 
 
Uiteindelijk doel van het project is selectiever vissen met een grotere overlevingskans discards door 
middel van het vissen met ontsnappingspanelen en ontsnappingsrasters.  Verschillende stakeholders 
hebben verschillende ideeen om de MARIN bassins te gebruiken, maar vraag is of de bassins hier 
geschikt voor zijn. 
 
(a) Jan Simon van de Wieringen 109 wil een schaalmodelnet voor de garnalenvisserij en een 
schaalmodelnet voor de garnalen pulsevisserij laten testen op effecten maatvoering, diameter garen 
en sluitingen staaldraad. De schaalmodelnetten zijn gereed.  
 
(b) Sander van Rijswijk (CIV Den Oever) wil praktijkmodellen klossenpees garnalenvisserij testen 
op werveling en slijtage. Op de twee tuigen van het garnalenschip zitten op elk tuig 30 á 40 klossen. 
Welk effect heeft de vorm en materiaal van de klos op de werveling en slijtage. 
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(c) Jaap Vleeming en Sander willen een schaalmodel net met varianten in het achternet (voor de 
kreeftenvisserij) testen. Één variant testen op de maaswijdte achter het net voor de kuil. Één variant 
testen op het achternet met lozingspaneel (grid). 
 
(d)  De VCU wil een netontwerp maken en een schaalmodel dat getest gaat worden voor een 
pulsnet van 12 meter op schaal 1:4. 
 

 
3. Aanpak 
 
Door MARIN worden 2 weken lang de testbassins en testfaciliteiten ter beschikking gesteld. Op 4 
maart 2016 heeft een kennismakingsgesprek met MARIN plaats gevonden tijdens waarbij de 
mogelijkheden en de aanpak zijn besproken en verdere operationele afspraken zijn gemaakt. 
In principe kunnen de testen plaatvinden tijdens de laatste week van augustus en de laatste week 
van oktober. 
Het Shallow Water Basin is het meest geschikt als test bassin. Omdat erop de bodem veel vuil 
neerslag lag is gekozen om eerst een test te doen om de cameraherkenning te toetsen. Op 2 juni 
werd een schaalmodelnet van VCU getest met video-opnames.  
 

4. Resultaat 
 
De video’s en observaties tijdens de proeven tonen het volgende: 
 
o   Stof van de bodem stuift op wanneer het net de bodem raakt.  
o   Het stof dwarrelt vrij snel neer. Al  5 a 10min na de proef is het water weer doorzichtig (niet 
kraakhelder).  
o   Na de eerste run ontstaat er een schoongeveegde baan in het bassin.  
o   Aan de camera opnamen valt nog een te verbeteren d.m.v.: 

- Extra belichting van bovenaf 
-  Positie camera en evt. extra camera 
- Verstijven opstelling camera’s 

o   Er wordt met verschillende opstellingen geëxperimenteerd: 
- Net vrij van bodem 
- Net op bodem met LED verlichting 
- Net op bodem met verlichting van bovenaf 

 
Alle filmpjes zijn beschikbaar gesteld.  Deze zijn bekeken door diverse experts. 
 
Reactie VCU op de filmopnamen: 
Het eerste filmpje (518) was even bedoeld om te kijken met de optimale omstandigheden 
(voldoende licht en geen stof) of er dan wat te zien was. Toen hadden we een redelijk goed beeld bij 
het gedrag van het netwerk.  
Het tweede filmpje (520) is de situatie exact hetzelfde als bij film 518, alleen gaat het net dan over de 
bodem.  
Het derde filmpje (521) is met een spotlicht boven het bassin wat gericht is op het net.  
Onze mening is ook dat het heel lastig is.  
Bij film 521 is er weinig licht, en veel stof. Terwijl het meeste stof al was weggeveegd.  
Maar de details van de zak, achtereind en de rolder zijn niet zichtbaar. 
Maar misschien dat het met de film 520 wel wat beter zichtbaarder is. Hoewel we tijdens de proef er 
achter kwamen dat de LED-strip de camera grotendeels verblinden. 



 
Reactie Pieke Molenaar Imares op de filmopnamen: 
Het tweede filmpje is een mooie weergave van wat er in de Noordzee op de bodem te zien is. Je ziet 
redelijk veel stof opdwarrelen, en als je verder naar achteren (bij de kuil) zou filmen wordt het 
misschien moeilijk om waar te nemen wat er in het net gebeurd, in het geval er een scheidings-
/ontsnappingspaneel of grid aangebracht zou worden. Daarnaast is het denk ik moeilijk om dingen 
waar te nemen in de onderzijde van het net achter de onderpees. 
De visserijsegmenten die komend jaar onder de aanlandplicht dringend behoefte hebben aan 
innovaties in Nederland/Europa zijn voornamelijk demersale (bodem) visserijen. Ik denk dat het 
daarom beter is als je een helder beeld hebt als je een net over de bodem sleept. 
 
Voorstel van Jorrit-Jan Serraris van MARIN:  
Wanneer de resultaten van deze video test in onze Concept Basin (CB) te erg tegen vallen zouden we 
het testje ook kunnen herhalen in onze Binnenvaart Tank (BT). Die heeft weliswaar slechts een 
waterdiepte van max 1.1m, maar wanneer het net 0.5-0.75m van de grond komt zou het er toch in 
kunnen passen. De bodem van de BT is onlangs schoongemaakt voor een ander project.  
 

 
5. Conclusie 
Binnen de groep is weinig vertrouwen in een positief gebruik van de bassins. Daar komt bij dat het 
maken van schaalmodellen zeer intensief en kostbaar is, en men alleen daarin wil investeren 
wanneer er een goed rendement wordt verwacht. 
Vanuit de kenniskring wordt besloten om niet meer in te zetten op het gebruik van de MARIN 
bassins. Ook van het vervolgvoorstel van MARIN wordt géén gebruik gemaakt 
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