
 

 
 
 

 

 
Werkplan Zeefmat ZK1  
Opgesteld door: Pieke Molenaar en Josien Steenbergen (IMARES)  

In opdracht van de Kenniskringen visserij, Kenniskring Garnaal Noord Oost (KKGNO) 

26 Augustus 2016 

Achtergrond 
Alle Nederlandse garnalenvissers zijn sinds 2013 verplicht om jaarrond te vissen met de z.g. zeeflap in de Natura 2000 
gebieden. De zeeflap is een netvoorziening die ervoor zorgt dat vis, voordat het in de kuil komt, het net kan verlaten. De 
zeeflap is een paneel met mazen van 50 tot 70 mm maaswijdte waardoor de garnalen heen gaan en de vis grotendeels 
wordt uit gesorteerd. De zeeflap werkt effectief voor het verminderen van ongewenste bijvangst >10 cm. Jonge platvis < 
10 cm (met name schol) kunnen nog wel in de netten terechtkomen. De garnalenvisserij vindt voor een aanzienlijk deel 
plaats in de zogenaamde Natura 2000 gebieden, gelet op de aanvullende eisen gericht op het natuurbehoud in deze 
gebieden is het van belang dat de garnalenvisserij de ruimte krijgt om verdere verbeteringen te bedenken en te testen.  

Vanuit de sector hebben vissers veel kritiek op de zeeflap, want deze netvoorziening raakt in bepaalde jaargetijden, 
wanneer er bijvoorbeeld veel "groen" of  benthos in het water zit, snel verstopt. Dit leidt ertoe dat marktwaardige 
garnalen worden verspeeld. Het schoonmaken van de zeeflap is noodzakelijk om verder te kunnen vissen, bij ernstige 
verstopping kan dit 1 a 2 uur in beslag nemen. Vanuit de garnalenvissers is dit niet wenselijk en in de sector is men op 
zoek naar een volwaardig of selectiever alternatief dat minder snel verstopt raakt. Eén van de leden van de KKGNO, de 
ZK1, heeft daarom voorgesteld om met een alternatieve zeeflap te vissen, de zogenaamde zeefmat. Deze is ontwikkeld 
door collega visser LO4. In plaats van een paneel in het net heeft hij een paneel voor de netopening geplaatst.  

 

Figuur 1, zeefmat in het verkortte garnalennet van de ZK1. Links een zeefmat gemaakt van groen 70mm netmateriaal, rechts een zeefmat van 
55mm wit netmateriaal. In de foto is zichtbaar dat de zeefmat rondom aan de onderpees is bevestigd, alleen vangst kleiner dan de maaswijdte van 
de zeefmat heeft de mogelijkheid om in het net te komen, overige bijvangst gaat onder het net door. 

Het paneel dient hetzelfde doel, voorkomen van bijvangsten. Door het plaatsen van de zeefmat voor de netopening kan 
deze veel sneller schoongemaakt worden dan de huidige configuratie in het net. De ‘alternatieve’ zeeflap (zeefmat) wordt 
voor de netopening geplaatst en wordt vanaf de bevestiging van de bovenpees volledig aan de onderpees bevestigd. 
Door de waterdruk tijdens het slepen wordt ze zeefmat tegen het netwerk aan de bovenzijde van het net gedrukt en 
vormt het netwerk een barrière voor ongewenste bijvangst. Hierdoor kan er geen enkel organisme groter dan de 
maaswijdte van het netwerk van de zeefmat in het net terecht komen. De leden van de KKGNO hebben IMARES 
gevraagd om deze zeefmat wetenschappelijk te toetsen.   
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Doelstelling 
Ontwikkelen en wetenschappelijk toetsen van de zeefmat waarbij de volgende vragen worden beantwoord: 

Samengevat is de vraagstelling: werkt de zeefmat net zo goed als de zeeflap? 

- In termen van (verminderen van) bijvangst van vis en benthos; 

- In termen van (behoud van maatse) garnalen vangst; 

 

Opzet 
Het onderzoek bestaat uit: 

1. Eerste testreis met IMARES medewerker. Doel: 
a. Testopstelling instaleren 
b. Doorspreken van de handelswijze aan boord en het self sampling protocol 
c. Uitvoeren van eerste test trekken 

2. Ontwikkel / testfase:  schipper gaat verschillende configuraties testen en middels selfsampling wordt 
bijgehouden welke aanpassingen worden gedaan en zullen gegevens worden verzameld.  

3. Onderzoeksfase: gedurende 1 waarnemersreis zal een medewerker van IMARES detailgegevens verzamelen over 
de werking van de zeefmat tov de zeeflap 

Verantwoordelijkheden 
De schipper Jurre Kerkhof van de ZK1 is verantwoordelijk voor het bijhouden van de aanpassingen en verzamelen van 
gegevens tijdens de testperiode.  

IMARES is verantwoordelijk voor het uitwerken van de gegevens en het verzamelen van gegevens tijdens de 
onderzoeksweek.  

De schipper en IMARES delen de ervaringen binnen de kenniskringen visserij, specifiek Kenniskring Garnaal Noord Oost 
(KKGNO).  

 

Uitvoering 

Configuraties 
Tijdens het onderzoek in de testfase wordt door de visser gevist met de volgende configuraties: 

• Zeelflap (55mm mazen) en Zeefmat (55mm mazen) 
• Zeefmat (55mm mazen) en Zeefmat (70mm mazen) 

Daarbij bestaat de mogelijkheid om in een later stadium aanvullend met een grid te vissen:  

• Zeefmat (70mm mazen) en Zeefmat (70mm mazen) + grid (6mm spijlbreedte in sorteerrooster) 
• Zeefmat (70mm mazen) en Zeefmat (70mm mazen) + grid (5mm spijlbreedte in sorteerrooster) 

 

  



 

 
 
 

 

 

Tijdspad 
 

Het onderzoek loopt tot einde 2016.  

 
Maand 
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 Onderzoeksweek* 
   

    
 Rapportage 

     
  

 

 

* moment onderzoeksweek nader te bepalen. 

 

Self sampling protocol 
 

Beschrijving zelf-bemonstering Netinnovatie 

 

• Bemonster 4 trekken per week, 2 nachttrekken en 2 dagtrekken. 
 

• Schrijf voor elke trek die je gaat uitzoeken algemene gegevens op de trawllist.  
o Datum en tijdstip uitzetten en halen  
o Waar de trek is genomen (lat lon zetten/halen) 
o Aanpassingen aan het net 
 

• Als er gedurende de week aanpassingen aan het net gedaan worden, maak een schets van 
de netaanpassing op het bijgevoegde formulier. Belangrijk zijn de plaats en formaat van 
de netaanpassing. Ook aanpassingen die niet het gewenste resultaat geven kunnen nuttig 
zijn om te noteren. Een voorbeeld voor een schets is te vinden in de bijlage.  

 

• Voor elke trek wordt de procedure 2 maal doorlopen, een keer voor SB en een keer voor 
BB: 
1. Voor het net met de netaanpassing 
2. Voor een vergelijkbaar net aan de andere kant met een zeeflap 

 

Zorg er voor dat na het verwerken van één kant er voldoende tijd wordt genomen 
voor het leegdraaien van de kooktrommel. 

 



 

 
 
 

 

• Vlak de vangst in de box zodat de vangst gelijk verdeeld is over de last. Plaats de 
meetstok op het diepste punt van de last, lees de hoogte van de vangst (in cm) af van de 
hele last en schrijf dat op. 
 

• Verwerk de garnalen en noteer de het aantal kilo maatse garnalen uit het betreffende net. 
Indien geen weegschaal/unster aanwezig geef een schattig in kg of het noteer het aantal 
manden en de inhoud van de mand (bv. 40 of 50l) 

 
• Zijn er algemene waarnemingen of dingen die belangrijk zijn om te weten schrijf deze op 

in het vakje opmerkingen.  
  



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 

Uitkomsten eerste testreis 
 
Schip: ZK1 
Schipper: Jurre Kerkhof 
Datum: 7 juli 2016 
Tuig type: Boomkor Garnaal 
Vertrekhaven: Lauwersoog 
Visgrond: noordkust van Schiermonnikoog en het Westgat  
Vergelijking: Zeeflap 55mm met een Zeefmat 55mm 
 
 
De ZK1 van Jurre Kerkhof vist met verkortte garnalennetten (Figuur 2), welke door Jurre zelf vervaardigd worden. Voor 
het onderzoek was zeeflap in het stuurboordnet gemaakt, het bakboordnet voorzien was van een zeefmat. Voor een 
goede vergelijking werd het netwerk van zowel de zeeflap als de zeefmat gemaakt uit het zelfde materiaal met een 
gelijke maaswijdte. De maaswijdtes van beide netten zijn weergegeven in Tabel 1, Gemiddelde maaswijdten van de 
gebruikte kuilen, zeeflap en zeefmat tijdens de testreis op 7 juli. De maaswijdte is het gemiddelde van 20 mazen 
gemeten met een OMEGA meter. Er werd tijdens de testreis gevist met twee kuilen vervaardig van nylon netmateriaal. 
Jurre had de week ervoor gevist met kuilen met een zelfde maaswijdte maar vervaardigd van dynema netmateriaal. Hij 
had de indruk dat er veel minder discards in de vangst achterbleven bij het gebruik van dynema. Hij kon voor de testreis 
niet beschikken over een tweede kuil van dynema, daarom is er besloten om twee kuilen van nylon aan de netten te 
bevestigen voor een goede vangstvergelijking.  
 
Tabel 1, Gemiddelde maaswijdten van de gebruikte kuilen, zeeflap en zeefmat tijdens de testreis op 7 juli. De maaswijdte 
is het gemiddelde van 20 mazen gemeten met een OMEGA meter. 

  Stuurboord Bakboord 
  Kuil Zeeflap Kuil Zeefmat 
Maaswijdte 
(mm) 19.8 55.2 20.0 55.4 

 
 

Tijdens de reis gaf Jurre aan dat de zeefmat alleen aan de onderpees tot de bovenkant van de slof bevestigd worden. 
Indien de zeefmat ook aan de bovenpees bevestigd wordt zal de zeeflap de onderpees optillen waardoor er een 
aanzienlijk vangstverlies optreed. Door de waterdruk tijdens het vissen zal de zeefmat alsnog tegen de bovenzijde van 
het net gedrukt worden, hierdoor is bevestiging aan de bovenpees niet nodig, zie Figuur 1 rechter plaatje. 

Als eerste werd gedurende de onderzoeksdag een korte trek (10 minuten) gedaan om te kijken of de netten goed staan 
en vissen. Deze trek is door de korte trekduur niet representatief voor de normale visserij. Om toch een indruk te krijgen 
is deze bemonsterd. Door de korte trekduur paste de vangst uit één net in een mandje. Deze is volledig uitgezocht, de 
resultaten zijn weergegeven in Tabel 2.  

Bij de 4e trek werd de commerciële trekduur van de ZK1 aangehouden, de trek wordt dan ook als representatief 
beschouwd. Van de vangst werd een monster genomen om de werking van de zeefmat te vergelijken met de traditionele 
zeeflap. Het monster is gesorteerd op fracties per soort (en) (groep) en gewogen. Aanvullend zijn van de gesorteerde 
discards de aantallen per soort geteld, de resultaten zijn weergegeven in Tabel 3. Opvallend is dat de vangst in zowel het 
net met de zeeflap als het net met de zeefmat exact gelijk is, de hoeveelheid gekookte garnalen in beide tuigen is ook 
nagenoeg gelijk. Dit geeft een indicatie dat de hoeveelheid discards dat in beide netten gevangen worden waarschijnlijk 
niet verschilt. Dit wordt bevestigd door de tellingen per soort van de discards, voor schol, steenbolk, wijting en 
strandkrabben liggen de getallen zeer dicht bij elkaar (Tabel 3). Van de overige soorten zijn de aantallen te klein om er 
een uitspraak over de doen.  

De resultaten van deze verkennende onderzoekreis zijn indicatief, maar geven wel aan dat de zeefmat even selectief kan 
zijn ten opzichte van de zeeflap. Meer data om deze eerste indicatie te ondersteunen zal verzameld worden door middel 
van zelfsampling door de ZK1 en tijdens de onderzoeksreis. 

  



 

 
 
 

 

 

Tabel 2. Vangstsamenstelling trek 1.  

NB. Proeftrekje van 10 minuten gegevens niet representatief voor normale visserij. 

Algemene gegevens      

Trek  1  
Uitzet 07:07  
Halen 07:17  
trekduur (min) 10  
Coördinaten zetten 53.28.7  

 
006.05.4  

Snelheid (kn) 1.9  
Diepte (m) 5-6  
Wind ZW 2-3  

Vangst Zeeflap (SB) Zeefmat (BB) 

Vangst totaal (kg) 29.5 30.0 

Garnalen gekookt (kg) 1.5 2.5 

Garnalen + kwal (kg) 15.5 17.0 

Garnalen ondermaats (kg) 6.5 10.5 

Schol (kg) 0.1 0.4 

Sprot (kg) 0.6 0.6 

Overige vis (kg) 0.1 0.1 

Krabben (kg) 0.2 0.2 

Overige benthos (kg) 0.0 0.0 

Discards in vangst Aantallen Aantallen 

Schol 26 54 

Wijting 1 1 

Grondel 1 1 

Tong 1 3 

Sprot 133 135 

Kleine Zeenaald 4 1 

Harnasmannetje 0 1 

Zandspiering 4 3 

Spiering 1 1 

Zwemkrab 35 42 

Strandkrab 4 0 
 
  



 

 
 
 

 

 

Tabel 3. Vangstsamenstelling trek 4.  

Normale commerciële trek 

Algemene gegevens      
Trek 4  
Uitzet 09:58  
Halen 10:41  
Trekduur (min) 47  
Coördinaten zetten 53.30.0  

 
006.08.4  

Snelheid (kn) 2.2  
Diepte (m) 4-5  
Wind ZW 2-3  
Vangst Zeeflap (SB) Zeefmat (BB) 
Vangst totaal (kg) 179.0 179.0 
Garnalen gekookt (kg) 39.5 41.0 
Monster (kg) 11.0 11.0 
Garnalen (kg) 9.0 8.0 
Schol (kg) 0.8 0.8 
Wijting (kg) 0.3 0.2 
Steenbolk (kg) 0.3 0.2 
Overige vis (kg) 0.1 0.1 
Krab (kg) 0.4 0.6 
Overige benthos (kg) 0.0 0.1 
Discards in monster Aantallen Aantallen 
Schol 205 191 
Wijting 19 17 
Steenbolk 30 27 
Grondel 7 9 
Tong 1 2 
Sprot 4 1 
Kleine Zeenaald 3 3 
Zeedonderpad 4 3 
Vier dradige meun 1 0 
Harnasmannetje 1 0 
Slakdolf 4 4 
Zandspiering 0 1 
Zwemkrab 180 182 
Strandkrab 1 2 

 
Overige waarnemingen  
Gedurende de testreis werd opgemerkt dat de weerstand van het bakboordnet groter was in vergelijking met het 
stuurboordnet. Dit kan betekenen dat de zeefmat een kleinere weerstand heeft in het water, hierdoor kan er mogelijk 
brandstof bespaart worden met het gebruik van de zeefmat. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen dient dit eerst 
verder onderzocht te worden. 
 
Tijdens de reis liepen de mazen van de zeeflap en zeefmat langzaam vol met algen en wieren. Jurre liet zien dat het 
schoonmaken van de zeefmat aanzienlijk minder tijd kost in vergelijken met het schoonmaken van de zeeflap. Tijdens 
het legen van de vangst hing de boom boven het water en de zeefmat in het water. Door even kort achteruit te varen 



 

 
 
 

 

was de zeefmat snel weer visklaar. Omdat de zeeflap in het net zit is het schoonmaken hiervan aanzienlijk meer werk, e 
moet een stuk gevaren worden met het net in het wateroppervlak. Dit kost vistijd en gasolie. 
 
Jurre had de indruk dat de zeefmat uiteindelijk sneller verstopt dan de zeeflap, dit zou theoretisch kunnen omdat de 
zeefmat uit minder mazen bestaat maar een zelfde hoeveelheid wier en algen tegen houdt. Jurre gaf aan dat de zeefmat 
waarschijnlijk meer garnalen vangt, er zit immers geen gat in de onderzijde van het net, maar dat het door vervuiling 
minder goed gaat vissen tegen het einde van de trek. Bij de langere trekken (1uur) vangen beide tuigen waarschijnlijk 
het zelfde.  
 
De vorm in afstelling van de zeefmat is belangrijk voor de werking daarvan. Als het redelijk strak voor de netopening 
staat dan werkt deze optimaal. Indien het netwerk iets uitrekt gaat deze bol staat en houdt de zeefmat een beetje 
bijvangst vast. Bij het halen van het net valt deze weer uit de zeefmat. Dit kan verhopen worden door in het midden van 
de zeefmat één school mazen te verwijderen. 
 
Het maken van een zeeflap in de korte netten van de ZK1 is moeilijk. Door de beperkte lengte van de netten is er 
beperkt ruimte voor het maken van een goed werkende zeeflap. In het net met de zeeflap begint deze ook bijna direct 
achter de onderpees. 
 
Jurre wil graag aanvullend op de zeefmat nog een grid in het achtereind maken om nog een extra deel van de bijvangst 
te lozen. Het idee was om een kooiconstructie te maken waarin verschillende grids geschoven kunnen worden, zo is het 
mogelijk om efficiënt te testen wat de meest geschikte spijlbreedte en materiaal van het grid moet zijn. 
 
 

 

Figuur 2, nettekening van het korte garnalennet van de ZK1. 


	Achtergrond
	Doelstelling
	Opzet
	Verantwoordelijkheden
	Uitvoering
	Configuraties
	Tijdspad
	Self sampling protocol

	Uitkomsten eerste testreis

