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Engelse vissers en nettenmakers op bezoek in Nederland. 

Internationale kennisuitwisseling over (net)innovaties in de visserij 
 

In de derde week van november waren Engelse 
platvisvissers en nettenmakers 3 dagen te gast in 
Nederland. De Engelse delegatie bezocht Nederland 
in het kader van internationale kennisuitwisseling 
georganiseerd door LEI en IMARES vanuit 
Kenniskringen Visserij. De delegatie bestond uit de 
executive manager van de South Western Fish 
Producers Organisation (SWFPO), een vistuig 
technoloog van Seafish, de directeur van Rederij 
Waterdance Ltd., een trawler eigenaar van Langdon 
& Philips, netmakers en vissers uit Brixham en 
Newlyn. Het idee voor een kennisuitwisselingsbezoek 
ontstond in juni vorig jaar tijdens een grootschalige 
visserijbijeenkomst in Brixham (zie artikel VN, juni 
vorig jaar) waarbij Kees Taal (LEI) na afloop in 
gesprek raakte met Richard Caslake (Seafish) over 
discards, verduurzaming van de visserij en 
netinnovatie projecten in Engeland en in Nederland.  

Op de eerste dag  werd  een bezoek aan het LEI 
gebracht waar Kees Taal de groep informatie gaf 
over de Nederlandse visserij en uitleg over 
Kenniskringen Visserij en het Masterplan Duurzame 
Visserij. De dag werd die avond afgesloten met een 
gezamenlijk (vis)diner bij Catch By Simonis. 
Opvallend was dat onze gasten vooral de 
Stellendamse garnalen als vooraf, en de 
Noordzeetong als hoofdgerecht bestelden! Prachtige 
Nederlandse producten van dichtbij. Een Engelse 
visser bestelde tarbot die normaal gesproken (ook in 
Engeland) in filet vorm wordt geserveerd. Maar 
gastheer Simonis verraste deze Engelse visser met 
een tarbot die in z’n geheel op tafel kwam hetgeen 
tot schitterende reacties leidde als: “amazing”, 
“beautiful” en “this is how to present fish”! Een 
mooie “nieuwe” ervaring voor de Engelsen die dit 
bezoek aan het Scheveningse restaurant  nog lang 
zullen heugen. 
 
  

50% discards project 

Enkele jaren terug werden Engelse 
bodemtrawlvissers en nettenmakers in 
het 50% project door CEFAS en DEFRA 
uitgedaagd om te komen tot een 50% 
reductie van hun discards door middel 
van netaanpassingen (vb. grotere 
maaswijdtes, vierkante mazen en 
andere onderlijnen). Tien boomkor 
vaartuigen deden vrijwillig mee aan het 
project.  Het project was een groot 
succes door de goede samenwerking 
tussen vissers, onderzoekers en 
overheid en de afname in bijvangst. In 
sommige gevallen was er zelfs sprake 
van 69% afname in ongewenste 
bijvangst. Inmiddels is het project 
afgerond maar de betrokken vissers 
werken verder aan nog betere 
resultaten. Meer info over de inhoud van 
het project (11 netontwerpen met 
aanpassingen in maaswijdtes variërend 
van 300 mm in de bovenkant naar 200, 
150,130 en uiteindelijk 90 of 80 mm in 
de “cod end” ) is hier te vinden 
http://www.cefas.defra.gov.uk/our-
science/fisheries-information/discards-
and-fishing-gear-technology/project-
50.aspx 

Het project Kenniskringen visserij wordt 
gefinancierd door het Europees Visserijfonds 
– investering in duurzame visserij 
 

http://www.kenniskringvisserij.nl/


De volgende dag vond informele kennisuitwisseling plaats bij IMARES in IJmuiden. In de ochtend werd 
gediscussieerd over innovatie, netaanpassingen en de 
aanlandplicht. Zeer opvallend was dat er door de 
gasten zelf gesproken werd over “gebrek aan visie 
hierop in Engeland!” en dat de vissers graag wilden 
overleggen hoe nu hier mee om te gaan over een jaar. 
Met Nederlandse vissers, nettenmakers en 
onderzoekers. Vanuit de Nederlandse visserij namen 
hieraan deel: Johan Baaij (TH10), Jaap Vlaming, Kees 
van Eekelen (WR 189 en WR 389), Roelof van Urk en 
Egbert Korf (VCU). Vanuit IMARES:  Bob van Marlen, 
Floor Quirijns, Ruben Verkempynck, Mascha Rasenberg 
en Sarah Smith en vanuit het LEI Kees Taal. Bob van 
Marlen gaf uitleg over Nederlandse netinnovaties en de 
ontwikkeling van pulstechniek. Jim Portus (SWFPO) en 
Mike Montgomerie (Seafish) presenteerden resp. het 
50% project en het ‘Roller-ball’ systeem.  
 
In de middag kreeg de delegatie een rondleiding van 
Johan Muller van rederij Vrolijk op de pelagische 
hektrawler Prins Bernhard, die in de haven van 
IJmuiden lag die als zeer indrukwekkend werd ervaren.  
 
De trip werd vrijdagochtend afgesloten met een bezoek 
aan de visafslag van United Fish Auctions in 
Scheveningen en met een korte demonstratietrip 

pulsvisserij aan boord bij Johan Baaij van de TH10. Kees Taal leidde de delegatie rond in de afslag. 
Achtereenvolgens werd het sorteren, de kwaliteitsaanduiding en het veilproces besproken. Opvallend was 
dat de groep vooral de kwaliteit van de aangelande vis roemde. De vis van de OD 1 en de OD 17 werd 
beoordeeld als kakelvers en dat na 4 dagen op zee!. De groep was aanvankelijk zeer sceptisch over de 
pulsvisserij maar constateerde dat alle vis inclusief de kleine springlevend aan boord kwam. De 
levendigheid van de vis en de kwaliteit ervan deed grote ogen opzetten. Diverse keren werd door hen 
aangehaald dat in Engeland zeer negatieve verhalen rondgaan over de door de Nederlanders gebruikte 
pulstechniek. Na de demonstratie gaven zij aan dat er kennelijk veel onzin wordt verteld en zij gaven toe 
dat (mis)informatie ook klakkeloos door iedereen wordt aangenomen.   
 
 
 
Bevindingen 
 
Samenwerking - De groep is onder de indruk van de samenwerking tussen vissers, overheid en 
onderzoekers in Nederland. Vergeleken met Engeland zijn ze van mening dat de sector in Nederland veel 
steun krijgt van de overheid en wetenschappelijke instituten. Graag zien ze een dergelijke samenwerking 
ook tot stand komen in Engeland. 
 
Pulsvisserij – De groep had veel vragen met betrekking tot puls visserij. Hoe is het gesteld met de 
soorten die door het net glippen, maar wel puls hebben meegekregen? Wat is hun overlevingskans?  
Welk effect heeft de puls op de juveniele vissen? Hoe voorkom je dat de visser niet steeds meer volt 
toepast om misschien meer te vangen? Na de demonstratie trip met de TH10 gaven de vissers aan dat 
hun beeld van de puls aangepast moest worden. De kwaliteit en de levendigheid van de gevangen vis 
verbaasde hen zeer. Ze hadden verwacht dode en beschadigde vis in het net aan te treffen. Ze vroegen 
zich wel af of de puls techniek toepasbaar is in Engeland i.v.m. andere type bodems en het gelimiteerd  
tongquotum. Take home message: Iedere visserman moet zelf kijken naar nieuwe visserijtechnieken, 
met de eigen ogen en zelf beslissen, ga niet uit van verhalen en geruchten die je hoort. Advies: maak 
het mogelijk dat vissers innovaties met eigen ogen kunnen zien. Laat de pulstechniek in Engeland zien. 
 
December 2014 
Kees Taal & Sarah Smith 

Roller-ball systeem 

Het roller-ball systeem is ontwikkeld 
door nettenmakers Darren Edwards 
en Alan Porter in samenwerking met 
enkele Brixham schippers met als 
doel om het effect op de zeebodem 
te verminderen. Binnen het  
traditionele boomkor vistuig is de 
standaard hopper grondlijn 
vervangen door rubberen ballen. Zo 
rolt het tuig over de zeebodem in 
plaats van dat het over de zeebodem 
gesleept wordt. Met het tuig werd 
een weerstandvermindering 
gerealiseerd van 12-16%, werd 20-
25% brandstof gereduceerd, 15%  
minder ongewenste vis en bijna 5%  
minder benthos bij gevangen. 
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