
SepNep – Selectief vissen op Noorse kreeft 
zonder bijvangst 

12 December, Pieke Molenaar 



Presentatie ter beantwoording van een kennisvraag van de 
kenniskring Langoustines:  
 
Hoe kan het door C. van Eekelen ontwikkelde selectieve 
Sepnep net worden geoptimaliseerd?  
 
 
 
 
 
www.kenniskringenvisserij.nl  
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Ontwikkeling Sepnep I 

 Ontwikkeld door Kees van Eekelen (WR189) 
 2014-2015 EVF project Netinnovatie Noorse kreeft 

 
 65% minder discards (-69% schol, -78% schar) 
 +11% niet marktwaardige Noorse kreeft 
 -21% marktwaardige Noorse kreeft 

 
 Toepassing breder in de vloot moeizaam 
 Toepassen grid niet optimaal 
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Ontwikkeling Sepnep II 

 Ontheffing WR189 in 2016 
 Begeleid vanuit Kenniskringen  
Aanpassingen:  
 Van vierzijdig naar tweezijdig 
 Van 6  4 netten (quadrig) 

● Ontwerpen en maken 2 zijdige quadrig netten 
(april – juni) 

● Testen quadrig netten (juli) 

● Voorbereiden reis + netten Solea reis 
(augustus) 
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Internationale samenwerking 

 ICES-FAO 
WGFTFB 
 Vergelijkbare 

uitdaging 
 Bundelen 

expertise en 
middelen 
 Internationale 

samenwerking 
onderzoek en 
sector 
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Sepnep 

 Scheiden van vis en Noorse kreeft 
 Opvangen in kuilen met selectieve maaswijdten 
 Scheiden marktwaardige Noorse kreeft  
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Doel onderzoek op Solea 

 Testen Sepnep op onderzoekschip 
 Fundamentele kennis selectieproces opdoen 
 Behouden vangst marktwaardige Noorse kreeft 
 Toepassen Sepnep principe in tweezijdig quad-rig net 
 Versimpelen en verbeteren werking scheidingspaneel 
 Testen verbeterd ontwerp grid 
 Blinde kuilen (50mm) 
 Alle vangst meten en wegen 
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Systematisch testen op de Solea 

 Onderwater opnamen  
 Evalueren stand net + aanpassingen 
 Testen (minimaal 8 trekken) 
 Eerste resultaten evalueren 
 Aanpassen/verbeteren ontwerp 
 Testen verbeterde ontwerp (minimaal 8 trekken) 
 Testen op visgronden met andere vangstsamenstelling 
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Netconfiguraties 
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UWR Paneel 

11 



UWR Grid 
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Resultaten 
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Resultaten 
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Resultaten 
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Noorse kreeft – Sepnep2 

 87% kreeft (>32mm CL) door paneel (kuil 1+2) 
 56% niet marktwaardige kreeft passeert grid (kuil 1) 
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Schar – Sepnep2 

 <25cm 
56% in kuil 3 
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Schol – Sepnep2 

<27cm 
 80% in kuil 3 
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Wijting – Sepnep2 

< 26cm 
 67% in kuil 3 
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Verbetering SepNep2 

 Sepnep1 
80% marktwaardige kreeft  
78% ondermaatse schol 
67% ondermaatse schar  
60% ondermaatse wijting 
 Sepnep 2 
87% marktwaardige kreeft 
80% ondermaatse schol 
54% ondermaatse schar  
67% ondermaatse wijting 
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Conclusie 

 Liften van scheidingspaneel effectief, betere scheiding vis 
en kreeft 
 Met grid mogelijk om (bij)vangst niet marktwaardige 

Noorse kreeft te voorkomen 
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Hoe verder 

 Verbeterde ontwerp in de praktijk (commercieel) testen 
 Ontwerp verbeteren (minder schar) 
 Breder in de vloot toepassen 
 Grid verder ontwikkelen 
 Resultaten wetenschappelijk publiceren 
 Toestaan vissen met twee maaswijdten 
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Vragen? 
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Beleidsmatig – aanlandplicht TR 2 

• Uitzondering aanlandplicht 
(schol per 2018 TR 2, NZ) 

• Toepassing grid;  
     selectiviteit in relatie tot     
       quotum/markt 
• Vervolgacties; 

• Vervolggesprek RVO/EZ 
• NSAC 8 februari 2017 
• Brussel (EC en EP) 
• Duitse en Belgische collega’s en 

lidstaten 
 



 
 
Naar de praktijk 

• 2017: Verder 
ontwikkelen voor de 
praktijk; 

• Mét noodzakelijke 
ontheffing in project 
“netinnovatie 
kottervisserij II” 

 
• Interesse?    
bktrapman@vissersbond.nl ‘Europese Unie, Europees 

Fonds voor maritieme 
zaken en visserij.’ 
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