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Kenniskringen Visserij 

www.kenniskringenvisserij.nl 

Kenniskring Kleinschalige Kustvisserij: verslag bijeenkomst pulsvisserij 
18 juni 2016 – 12:30 – 15:00 Hotel Schiphol 

Disclaimer: dit verslag is een weergave van het gesprek dat op 18 juni plaatsgevonden heeft tussen 

Adriaan Rijnsdorp van IMARES, en leden en begeleiders van de kenniskring Kleinschalige Kustvisserij. 

Aangezien dit een weergave is van het gesprek en geen uitputtende factsheet van al het onderzoek dat 

in het gesprek besproken is, kan de informatie onvolledig zijn en mogelijk feitelijk onvoldoende 

onderbouwd. Dit verslag dient dan ook met deze informatie in het achterhoofd gelezen te worden. Voor 

de volledige informatie verwijzen wij naar de wetenschappelijke literatuur en rapporten over het 

pulsonderzoek (beschikbaar op www.pulsefishing.eu).   

Waarom deze bijeenkomst? 

Leden van de kenniskring Kleinschalige Kustvisserij gaven aan dat zij vragen hebben over de effecten 

van de pulsvisserij. We probeerden in juni bij elkaar te komen, maar omdat het visseizoen in volle gang 

was lukte het niet om de gehele kenniskring bij elkaar te krijgen. Omdat het toch een urgent thema is 

voor Nederlandse en Belgische kleinschalige vissers, besloten we om in een select gezelschap bij elkaar 

te komen zodat enkele leden van de kenniskring hun zorgen en observaties kenbaar konden maken. 

Onderzoeker Adriaan Rijnsdorp luisterde naar hun vragen en opmerkingen en deelde met hen wat er uit 

onderzoek bekend is over de effecten van puls en welk vervolgonderzoek gepland staat.  

Wie waren bij de bijeenkomst? 

Ger de Ruiter, kleinschalige visser en voorzitter LIFE NL; Willem de Waal, secretaris LIFE NL; Jan de 

Jonghe, secretaris LIFSN; Adriaan Rijnsdorp (IMARES), projectleider pulsonderzoek; Wim Zaalmink (LEI), 

projectleider kenniskringen; Brita Trapman (IMARES) en Wouter Jan Strietman (LEI); de laatste twee zijn 

beiden coördinator van de kenniskring Kleinschalige Kustvisserij. 

Welke vragen leven er onder de aanwezige leden van de kenniskring 

Kleinschalige Kustvisserij? 

De onderstaande vragen zijn tijdens de bijeenkomst aan bod gekomen: 

1. Is er een verband tussen het verdwijnen van grote rondvis en de toename van de pulsvisserij?

Kleinschalige vissers observeren dat er in vergelijking met een aantal jaren terug vrijwel geen

rondvis (zoals kabeljauw en zeebaars) meer op en rond  wrakken in Nederlandse en Belgische

wateren aanwezig zijn. Tegelijkertijd observeren zij wel kabeljauw in windmolenparken en

zeebaars in ondiepe wateren, beiden plekken waar niet met puls gevist kan worden. Is er een

verband tussen deze observaties en de verspreiding van de pulsvisserij?

2. Er gaan verhalen dat in het spoor van een pulsschip alles dood is. Wordt dit onderzocht?

3. Hoe wordt het gebruik van de puls gehandhaafd en gecontroleerd? Hoe wordt gewaarborgd dat

vissers die met puls vissen hun spanning niet opvoeren? Kan het gebruik van de puls met een

black box gecontroleerd worden? De vraag die daar uit volgt is: in hoeverre hebben vissers die

met puls vissen er belang bij om hun spanning op te voeren? Hoe hangt de spanning van de puls

samen met de vangstcompositie en met de kwaliteit van de vangst?

4. Waar wordt er met de puls gevist?

5. Wat zeggen de laboratoriumonderzoeken over het effect van elektriciteit op mariene organismen

over wat er in de praktijk op zee gebeurt?

http://www.kenniskringenvisserij.nl/
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6. Wordt er ook onderzoek gedaan naar de impact van de transitie naar de puls op andere 

visserijen? 

7. Hoeveel procent zekerheid zullen de toekomstige onderzoeksresultaten bieden? 

8. Is het wel wenselijk dat we steeds efficiënter gaan vissen? 

Wat weten we uit onderzoek? En welk onderzoek staat er gepland?  

Al het onderzoek is openbaar 

De Nederlandse overheid streeft naar openheid en transparantie over alle opgedane kennis en kunde 

rondom puls. Zo staat al het onderzoek dat uitgevoerd is naar puls op de website: www.pulsefishing.eu  

Daarnaast organiseert het Ministerie van Economische Zaken sind 2015 ieder jaar de International Pulse 

Dialogue meeting, waar onderzoekers de voortgang van het onderzoek presenteren en waar 

internationale belanghebbenden hun vragen over het pulsvisserij kunnen inbrengen. Deze vindt elk 

najaar plaats. 

Mede op basis van de inbreng tijdens deze bijeenkomsten en de eerder opgedane kennis en kunde is een 

vierjarig onderzoeksprogramma in 2016 gestart naar de effecten van de transitie van de Nederlandse 

platvisvloot van de boomkor naar de puls. Het doel van dit onderzoek is om kennis te genereren op basis 

waarvan in Europa een besluit geworden kan genomen over het definitief toestaan van pulsvisserij. 

Geen directe eenduidigheid onderzoeksresultaten  

Adriaan Rijnsdorp gaf aan dat bescheidenheid gepast is over onderzoek naar effecten van menselijk 

handelen op zee, op wat voor manier dan ook, inclusief de puls. Het levert niet altijd direct eenduidige 

resultaten op.  

Als voorbeeld verwijst hij naar een 5-jarig onderzoek in het windmolenpark op zee bij Egmond. Daaruit 

bleek dat er geen verschil ontstond tussen de ongewervelde bodemdieren (biomassa en 

soortensamenstelling) die geobserveerd werd binnen het (sinds de aanleg) niet beviste windmolenpark 

en daarbuiten, waar wel met de boomkor gevist wordt. Hieruit zou geconcludeerd kúnnen worden dat het 

effect van boomkorvisserij niet zo groot is; er is immers geen verschil tussen beide gebieden. Er zou 

echter ook geconcludeerd kunnen worden dat de schade die door boomkor veroorzaakt wordt zo groot is, 

dat dit niet binnen vijf jaar hersteld is.  

De effecten van elektriciteit 

Er is reeds vastgesteld dat het mechanische effect van de puls minder is dan dat van de boomkor; 

immers, het pulstuig heeft minder aanraking met de bodem dan de boomkor. Waar al onderzoek naar 

gedaan is maar waar nog extra onderzoek over nodig is, is het effect van elektriciteit op het mariene 

ecosysteem en op mariene soorten. De precieze effecten van puls zijn afhankelijk van de temperatuur 

van het zeewater, van het zoutgehalte in het water, van de precieze instellingen van het pulstuig, etc. 

Het geplande onderzoeksprogramma beoogt deze variabelen mee te nemen in de beoordeling van de 

impact van puls. 

In het geplande vierjarige onderzoek zal op basis van aanvullend laboratorium onderzoek en 

experimenten op zee kennis ontwikkeld worden over de effecten van het elektrische veld van de puls op 

verschillende mariene organismen, en het effect op de bodemecologie1. De resultaten en theorie die 

gevormd wordt op basis van deze experimenten zullen worden getoetst door monsters te nemen van de 

zeebodem en van mariene organismen die in contact zijn geweest met de puls. Door middel van het 

onderzoeken van deze monsters zal getest worden of de theorie klopt.  

Beantwoording kennisvragen 

1. Is er een relatie tussen het verdwijnen van grote rondvis en de toename van puls? 

                                                 
1 Voor een uitgebreide samenvatting van het geplande onderzoek: zie https://pulsefishing.eu/nl/research-
articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-fishing/summary.  

http://www.pulsefishing.eu/
https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-fishing/summary
https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-fishing/summary
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Het is heel moeilijk om te zeggen wat de redenen zijn dat er in onze wateren minder grote 

rondvissoorten rondzwemmen, want er vinden allerlei veranderingen plaats in het Noordzee ecosysteem. 

Wat we op dit moment wel weten: 

 We weten ongeveer hoe het elektrische veld rondom het pulstuig eruit ziet. Afbeelding 1. toont 

in rood het elektrische veld rond een paar elektroden. Daarin is te zien dat op 10 centimeter 

buiten het pulstuig de spanning al heel laag is dus waarschijnlijk het effect daarvan nihil; 

 

Afbeelding 1: het elektrische veld rond elektroden van het pulstuig (de Haan, et.al., 

2015). 

 
 Uit hetzelfde onderzoek, waarvoor laboratoriumexperimenten zijn gedaan, blijkt dat maatse 

kabeljauw door spiersamentrekkingen de ruggengraat kan breken. En bij hogere veldsterkte 

neemt de kans op verwondingen toe. Ondermaatse kabeljauw liep geen verwondingen op; 

 Uit deze resultaten kan niet geconcludeerd worden of kabeljauw of zeebaars de gebieden waar 

gepulst wordt zullen vermijden of dat er door het gebruik van puls een uitzonderlijk hoge sterfte 

in het hele gebied waar met puls gevist mag worden plaatsvindt 

 In het geplande vierjarige programma zal verder onderzoek gedaan worden naar de vraag welke 

invloed de elektriciteit van het pulstuig heeft op verschillende mariene organismen. Omdat het 

plan nog flexibel opgesteld is, zou gekeken kunnen worden welke invloed microspanning heeft 

op het gedrag van bijvoorbeeld kabeljauw. Over een paar jaar kan dus waarschijnlijk een 

completer antwoord gegeven worden op deze kennisvraag; 

 Meer lezen: De Haan, e.a. (2015) Pulse trawl fishing: characteristics of the electrical stimulation 

and the effect on behaviour and injuries of Atlantic cod (Gadus morhua) ICES Journal of Marine 

Science.2  

 

2. Dode vissen in het spoor van de puls 

 Verschillende vissers geven aan dat zij in het trawlspoor achter een pulsvisser dode vissen en 

garnalen aantreffen. Door onderzoekers is nog niet direct in het spoor achter een pulsschip 

gevist. De bewering dat een pulsschip een spoor dode vissen achter zich laat, kan door zo een 

experiment dus niet weerlegd worden; los daarvan zou ook gecheckt moeten worden of dit 

discards betreffen of organismen die met de puls in aanraking zijn gekomen maar niet in het 

visnet zijn beland; 

                                                 
2 Link naar het artikel van de Haan e.a. (2015): 
http://pulsefishing.eu/sites/pulsefishing.eu/files/pf_research/paper/icesjms.fsw018.full__1.pdf  

http://pulsefishing.eu/sites/pulsefishing.eu/files/pf_research/paper/icesjms.fsw018.full__1.pdf
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 Wel is duidelijk uit observaties aan boord, dat de vissen die in het net zitten en die dus in 

aanraking zijn geweest met de elektriciteit niet dood zijn maar levendig;  

 Er is onderzoek gedaan naar de effecten van boomkor en pulsvissen op verschillende soorten 

bodemdieren. Daaruit blijkt dat de impact van visserij moeilijk waar te nemen is en dat er geen 

statistisch significante verschillen zijn tussen de boomkor en de puls; 

 In het geplande onderzoeksproject zou gekeken kunnen worden of er trekken gedaan kunnen 

worden in het spoor van een pulsschip; 

 Meer lezen: Teal, e.a. (2014) Effects of beam and pulse trawling on the benthic ecosystem. 

IMARES Rapport C098/14.3 

 

3. Controle en handhaving van de pulsvisserij 

IMARES collega’s hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het controle en handhavingssysteem, 

door onderzoek te doen naar de techniek van het pulssysteem en mogelijke manieren om het gebruik 

van het systeem te monitoren. In dit traject is ook gekeken naar het installeren van een black box. Het 

ministerie van EZ en de NVVA werken aan een systeem voor controle en handhaving.  

Naar de effecten van pulsinstellingen op de vangstsamenstelling en op de kwaliteit van de vangst is door 

de jaren heen onderzoek gedaan door de pulsproducenten. Echter, dit is niet gedocumenteerd in 

wetenschappelijke literatuur. De verschillende rapporten van het visserijonderzoek zijn beschikbaar op 

www.pulsefishing.eu 

 

4. Pulsvisgronden 

Het verschilt voor verschillende pulsvissers waar zij precies mogen vissen. De eerste lichting van 42 

vissers die een pulsontheffing kregen mogen in ICES gebied IVc en IVb vissen tot 55˚NB, oostelijk van 

5˚OL mogen ze tot 56˚NB (zie Afbeelding 2). De tweede lichting pulsvissers mag niet boven de 55˚NB 

komen, zie afbeelding 2.  

 

 

Afbeelding 2: gebieden waar met de puls gevist mag worden. De eerste groep van 42 vissers die een 

ontheffing kreeg mag in het donkerblauwe en het lichtblauwe gebied. De tweede groep van 42 vissers 

die een ontheffing kreeg mag alleen in het donkerblauwe gebied. 

                                                 
3 Link naar het rapport van Teal e.a. (2014): http://edepot.wur.nl/308956.  

http://www.pulsefishing.eu/
http://edepot.wur.nl/308956
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5. Van het laboratorium naar de praktijk 

Oorzaak-gevolg relaties zijn –zeker op zee- lastig met zekerheid vast te stellen. Dit is de reden dat er in 

het pulsonderzoek zowel (gecontroleerde) laboratoriumproeven als onderzoek in de praktijk op zee wordt 

uitgevoerd. De laboratoriumproeven worden uitgevoerd om 1-op-1 oorzaak-gevolg relaties te 

onderzoeken. Onderzoek op zee wordt gedaan om deze effecten te testen in de praktijk, en ook om 

andere zaken te onderzoeken die niet in een laboratorium onderzocht kunnen worden (bijvoorbeeld 

soortsamenstelling, discards of handhavingsprotocollen).    

6. De invloed van puls op andere visserijen 

Er wordt niet in het algemeen onderzoek gedaan naar de invloed van de transitie naar pulsvisserij op 

andere visserijen. 

 Collega’s van het ILVO en van IMARES hebben onderzoek gedaan naar de vangsten en 

vangstsamenstelling van Nederlandse en Belgische platvisschapen in de Zuidelijke Bocht in de 

Noordzee. Zij concluderen het verschil in doordeweekse tongvangsten tussen de Nederlanders 

en de Belgen groter is geworden (met hogere vangsten voor de Nederlanders) sinds de 

Nederlandse transitie naar de pulsvisserij (Sys e.a., 2016); 

 Er is wel een nota opgesteld voor de kenniskring Staandwant die de stijging van de huur- en 

koopprijs van het tongquotum sinds de transitie naar pulsvisserij toont. Deze stijging heeft 

gevolgen voor vissers die ook op tong vissen maar die geen eigen qotum bezitten, zoals veel 

staandwantvissers. 

 Meer lezen: 

o Sys, e.a. (2016) Competitive interactions between two fishing fleets in the North Sea. 

ICES Journal of Marine Science.4 

o Toegankelijkheid van het tongquotum voor de Nederlandse staandwantvloot (2015) 

Kenniskringen Visserij. IMARES.5 

 

7. Zekerheid van de onderzoekresultaten 

De (on)zekerheid van de resultaten uit eerder onderzoek wordt in de betreffende onderzoeken uitgelegd. 

Het is onmogelijk om bij voorbaat iets te zeggen over de (on)zekerheid van toekomstige 

onderzoeksresultaten. 

8. De wenselijkheid van een toename van efficiëntie 

Het pulsvistuig wordt gezien als een efficiënter vistuig dan de boomkor, het vangt tong met minder 

bijvangst en met minder brandstof. De vraag of het wenselijk is dat er een toename is in 

vangstefficiëntie, is een politieke vraag, geen vraag die door wetenschappelijk onderzoek opgelost kan 

worden.    

Aanbevelingen vanuit aanwezige leden kenniskring Kleinschalige kustvisserij  

 Aan het Ministerie van Economische Zaken: 

o Nodig de vertegenwoordigers van kleinschalige vissers die bij deze 

kenniskringbijeenkomst waren ook uit bij de Pulse Dialogue Meetings. Zo kunnen zij 

volgen wat er uit de onderzoeken komt en kunnen zij inbreng geven in het 

onderzoeksprogramma op basis van observaties en vragen in deze sector. 

 Aan de onderzoekers en Ministerie over het onderzoek: 

o Voer trekken uit in het spoor van een pulsschip om te onderzoeken in hoeverre er een 

spoor van dode vissen wordt achter gelaten; 

                                                 
4 Link naar het artikel van Sys e.a. (2016): 
http://icesjms.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/15/icesjms.fsw008.full.pdf+html 
 
5 Link naar de nota over de toegankelijkheid van het tongquotum voor de staandwantvisserij: 
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/9/a/f/8d74c09a-a4ca-4c55-a92a-
0669e0b57d6a_43.%20Nota%20Toegankelijkheid%20van%20het%20tongquotum.pdf 

http://icesjms.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/15/icesjms.fsw008.full.pdf+html
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/9/a/f/8d74c09a-a4ca-4c55-a92a-0669e0b57d6a_43.%20Nota%20Toegankelijkheid%20van%20het%20tongquotum.pdf
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/9/a/f/8d74c09a-a4ca-4c55-a92a-0669e0b57d6a_43.%20Nota%20Toegankelijkheid%20van%20het%20tongquotum.pdf


 

6 
 

o Onderzoek of er bij grote rondvissen gedragsveranderingen plaatsvinden wanneer zij 

blootgesteld worden aan microspanning; 

o Voer een enquête uit onder gebruikers van de kust, zoals sportvissers en recreanten, 

over mogelijke ontwikkelingen van het kustecosysteem in de afgelopen jaren. 

Meer lezen: 

 Een rapport waarin de onderzoeksresultaten van al het pulsonderzoek t/m begin 2015 is 

samengevat: Quirijns e.a. (2015) Flatfish pulse fishing - Research results and knowledge gaps 

II. http://pulsefishing.eu/en/research-articles/flatfish-pulse-fishing-research-results-and-

knowledge-gaps-ii.  

 Samenvatting van het geplande vierjarige pulsonderzoek 2016 – 2019: 

https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-

assessment-pulse-fishing/summary.  

 

Contact kenniskring Kleinschalige Kustvisserij  

Coördinatoren: Wouter Jan Strietman, LEI: wouterjan.strietman@wur.nl. 

Brita Trapman, IMARES: brita.trapman@wur.nl.  

http://pulsefishing.eu/en/research-articles/flatfish-pulse-fishing-research-results-and-knowledge-gaps-ii
http://pulsefishing.eu/en/research-articles/flatfish-pulse-fishing-research-results-and-knowledge-gaps-ii
https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-fishing/summary
https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulse-fishing/summary
mailto:wouterjan.strietman@wur.nl
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