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Lorient, Bretagne, in november 2010 

 

Maandag 22 november 2010. 

Het treinverkeer rond Utrecht lag in het weekend plat. Brandje in energiecentrale. Ondanks de aan-

gekondigde “uitloop werkzaamheden” is iedereen op tijd in Utrecht en vertrekken we exact om 8.30 

uur. 

Om 11.30 uur passeren we de Franse  grens (in zoverre je in de EU nog van grenzen kan spreken). Dit 

wordt gevierd met de overhandiging door de secretaris van een flesje Schotse whisky aan de voorzit-

ter Kenniskring Langoustines Jacob van Urk. Gemixt met cola wordt de whisky, verdeeld over de pas-

sagiers, kapitein gemaakt. Cola tik á midi. 

 

Hoogtepunt – letterlijk en figuurlijk – in de lange busreis is de Pont de Normandie over de Seine. Wij 

zijn dan over de helft van de reis. Van verveling is echter geen sprake. Levendig wordt er gediscussi-

eerd over vissen en de toekomst van de visserijsector. Zo zijn de vissers uit Den Helder teleurgesteld 

over het scholexperiment met Albert Heijn. De vers geleverde schol lag in de schappen naast de 

diepvries “verse” Pangasius. 

Dit was vooral de eer van Rob Zijlstra te na. Hoe een schitterende schol, vers uit de Noordzee tegen 

een goede prijs aan de man te brengen? Hoe doen we dat met andere typisch Hollandse lekkernijen, 

zoals haring en oliebollen. Juist. Door een kraam te plaatsen in de winkel, voor de winkel, op de 

markt of aan de haven. 

 

Om 21.00 uur komen we aan in Hotel “Les Rives de Ter” in Lorient. We worden hartelijk ontvangen 

door Jack Vader en Amélie Bocquel van Odyssée Development. Zij hebben het programma tot in de 

puntjes en op de minuut af voorbereid. Gedurende de komende dagen zullen zij ons begeleiden en 

het nodige vertaalwerk verrichten. 

Na een snel diner gaan de broertjes Pasterkamp en Barend Hakvoort nog door naar Hotel “Les Gens 

de Mer” gelegen bij de visafslag. 

 

Dinsdag 23 november 2010. 

Om 2.30 uur vroeg uit de veren om op 3.00 uur de vissersschepen te zien aanlanden en lossen op 

Port de Pêche. Schijnsel van de volle maan. Silhouetten van de lange ronde bunkers die in WOII de 

Duitse onderzeeërs verborgen hield voor de Engelse luchtaanvallen. Contouren van de schepen. Een 

vroege meeuw. 

 

De 20 meter lange mini-hektroller “ Adelene – Stephen” 

landt aan. In kleine kistjes worden handmatig gelost. 

Heek, rode poon, tijgerhaai (hondshaai), plashaai (grij-

ze,gladde haai), speerhaai (doornhaai), zeebaars, schar-

tong, inktvis, zeepaling en horsmakreel. 

De “Oceanie” komt binnenvaren, dagvisser op krab en 

levende kreeft. Kakelvers en van topkwaliteit. 
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Dagelijks wordt 30 á 50 km buitengaats in de Golf van 

Biskaje gevist. Ideale afstand om levende kreeft en krab 

vers aan land te brengen. De kreeftenbestekken van de 

Nederlandse kreeftenvissers zijn 130 km buitengaats!  

De meeste schepen vissen zo’n 12- 14 uur, en vertrek-

ken dus rond de middag uit de haven. 

 

We bezoeken de veiling. De reeds aan boord in kistjes 

gesorteerde vis wordt via de rolband langs de opkopers 

en de veilklok geleid. Een krijsende meeuw scheert over 

de kisten en tracht te landen op het hoofd van Jacob van Urk. Duiken. De grote kreeft doet € 13,60 

en de kleine kreeft doet € 9,00 de kg. Zee-egels en schelpen gaan weg voor € 1,00 per kg. We zijn 

onder de indruk van de aandacht voor de vis en de wijze waarop de vis gepresenteerd wordt – keurig 

gesorteerd en netjes in de kratten neergelegd. 

 

   
 

Ab Post babbelt met Jaques Couttelle, algemeen directeur van het Havenbedrijf. De vangst van de 

levende kreeft heeft de vangst van dode kreeft verdrongen. Voor de levende kreeft is er regionale 

markt in een cirkel van 200 km rond Lorient. Er is een verzadigingspunt in de regionale afname. Men 

zoekt naar uitbreiding van de markt, met name naar Parijs. Dan stuit men echter op het probleem 

van vers en levend houden van de kreeft. Hier is synergie te behalen met een samenwerkingsproject 

Levende Langoustines. Wat te denken om met de tubs de levende langoustines vanuit Lorient en 

vanuit Nederland (o.a. Langoustineterminal Urk) naar Parijs te vervoeren en verhandelen. De markt 

in Parijs moet dan wel veroverd worden. In samenwerking met het Havenbedrijf en met de op Port 

de Pêche gevestigde groothandelaren moet dat mogelijk zijn. 

 

Port de Pêche maakt deel uit van het Franse bedrijf Veolia. Een conglomeraat – 320.000 werknemers 

– actief in de domeinen energie en water. Onderdeel daarvan is het segment havens. Onderdeel 

daarvan is weer de visserij. In Lorient wordt een nieuwe afslagruimte voor langoustines gebouwd. 

Tevens zijn er investeringsplannen voor uitbreiding met een jachthaven. 

 

De groep splitst zich voor een bezoek aan een viswinkel en een be-

zoek aan Lechat Marée, groothandel, fileerderij en verpakkingsbe-

drijf. Er werken 20 mensen. Het meeste werk is nog handmatig. De 

viswinkel fileert ook zelf en levert vooral aan supermarkten in de 

buurt. Ook hier staan we weer bewonderend te kijken naar de 

prachtige dagverse vis. 

 

Naast de afslag ligt het terrein voor het scheepsonderhoud. Met een ultramoderne verrijdbare hef-

brug worden de schepen uit het water geheven en voor onderhoud op het terrein geïnstalleerd. Een 

trieste aanblik geeft een gloednieuwe trawler die in haar eerste vaart op de rotsen is gelopen, waar-

bij het onderschip is geruïneerd. 
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Om 8.00 ontbijten we in Hotel “Les Gens de Mer”.  Daar-

na krijgen we op de visafslag een presentatie van me-

vrouw Isabelle Letellier, directrice van Normapêche Bre-

tagne. Met drie werknemers draagt Normapêche met 

adviezen en onderzoek bij aan de verbetering van de kwa-

liteit van de vis door de keten heen. 

Per vissersdorp is de cultuur verschillend. Normapêche 

tracht op de verbanden tussen de culturele waarden een 

regionale identiteit te vestigen. Een regionaal label 

waarmee de vis op de internationale markt gepromoot 

kan worden, onder ander op de Italiaanse markt. Een leuke gadget is de meetlat waarop de minimale 

maten van de te vangen c.q. te consumeren vis is afgebeeld. Andere producten zijn een hygiënegids, 

een HACCP-instructie, een visuele versheidindicator en kwaliteitsmerk die met een pin in de vis ge-

prikt kan worden. Een kwaliteitskeurmerk gebaseerd op versheid, hygiëne en volwassen vis (geen 

ondermaatse vis). 

De Franse vissers en handel richten zich vooral op een keurmerk dat op kwaliteit is gebaseerd. Dit 

keurmerk beschouwen zij als een door de overheid verstrekt Eco-label (Normapêche wordt gesubsi-

dieerd door de Franse overheid). MSC beschouwen zij als een privaatlabel. Duurzaamheid is dus on-

dergeschikt aan kwaliteit. Dit komt hen op kritiek te staan van NGO’s. Vanuit Normapêche probeert 

men met initiatieven uit Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië tot afstemming van de keurmerken 

te komen. 

 

Bij de behandeling van de kreeft wordt géén conserveringsmiddel gebruikt. In de kwaliteitverbete-

ring wordt incidenteel samengewerkt met universiteiten. Men onderzoekt hoe de verschillende on-

derdelen van de vis in de keten opgewaardeerd kunnen worden. In de marketing is men op zoek naar 

het bewerken van nichemarkten, zoals de bioproducten. Gemiddeld doen deze producten 70% meer 

in prijs. Ondanks een korte middagslaap van de secretaris tijdens de presentatie, pikt hij toch de 

hoofdpunten op! 

 

   
 

Om 12.30 sluiten we af met een uitstekend kreeftendiner in het door Jack en Amélie met zorg uitgekozen res-

taurant Neptune. Ook als consument zien we nu hoeveel aandacht restaurants besteden aan het visproduct. 
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Woensdag 24 november 2010. 

De ochtend begint op een schappelijk tijdstip, rond 8.00 uur met een ontbijt. Dan op naar het gebouw van de 

producentenorganisatie, alwaar de heer Benoît Figarede namens AGLIA, een overkoepelende visserijorganisa-

tie van vier visserijgebieden, een presentatie houdt. In het totale gebied zijn meer dan tien vissershavens. 

 

In de gebieden zijn 343 licenties uitgegeven voor de kreeftenvisserij. 800 Vissersmannen zijn actief in de kreef-

tenvisserij. Er wordt gevist in schepen in afmetingen variërend van 11 tot 20 meter. De vistochten kunnen vari-

eren van 12 tot 72 uur. De belangrijkste regionale haven is Le Guilvinec. In de zomerperiode wordt er uitslui-

tend op langoustines gevist. In de periode september tot februari op een mix van Langoustines en andere vis-

soorten. 

Er is een quotum van 3.500 tot 4.300 ton voor de kreeftenvangst, dit is 95 % van het totale Franse  quotum 

voor langoustines. Het visgebied strekt zich uit van La Rochelle in het zuid oosten van Bretagne tot aan Point du 

Raz in het uiterste westen. Van de visomzet in de visgebieden varieert het kreeftaandeel van 25 tot 60%. 

 

In 2001 is men in samenwerking met het onderzoeksinstituut Ifremer begonnen met een experiment om dis-

cards te verminderen. Er werd geconstateerd dat de biomassa van heek gevaarlijk was afgenomen. De EU 

dreigde met een quotakorting van zeker 15%. De langoustinevissers visten op bestekken waar de heek zich 

voortplantte. Er dreigde een EU-maatregel om de maaswijdte van 70-80 mm te vergroten naar 100 mm. Dit zou 

een omzetverlies van circa 70% betekenen. Bij het project zijn alle belangrijke partijen betrokken. Vissers, 

overheden, natuurorganisaties en kennisinstellingen (Ifremer). 

Er werd een ontsnappingspaneel ontwikkeld dat de bijvangst van heek met 25 á 30% vermindert. In 2004 wer-

den alle vissersschepen uitgerust met nieuwe netten met het ontsnappingspaneel.  

 

Een tweede project was gericht op de reductie van de vangst van kleine kreeftjes. Er werd geëxperimenteerd 

met een rooster en met ontsnappingspanelen. Praktijkonderzoek werd gedaan door vissers met dubbele net-

ten, waarvan één zijde uitgerust met het experimentele tuig. Er werd een techniek ontwikkeld waarmee de 

bijvangst verminderde. Een groot nadeel was echter dat ook de vangst met 25 á 45% verminderde. Verder is er 

onderzoek geweest naar de overleving van de ondermaatse kreeft. Er bleek dat circa 60% overleeft.  

 

Een derde project is gestart in 2009, met een looptijd tot 2012. Doel is om de duurzaamheid te vergroten door 

selectiever te vissen. De overlevingskans van kleine langoustines moet vergroot worden door sneller selecteren 

en terugzetten van de kleine langoustines. 

Via nationale wetgeving is geregeld dat de vissers kiezen uit drie mogelijkheden om de discards en bijvangst te 

verminderen: het rooster, een maaswijdte van 80 mm, of een netaanpassing met boven en onder een ont-

snappingspaneel. Doel is uiteindelijk om marktwaardige langoustines van minimaal 9 cm naar boven te halen (9 

cm is de minimum maat). Deze wetgeving is een plus op de Europese wetgeving. 

 

   
 

Een aantal Bretonse vissers is na het lossen aangeschoven. Het zaaltje is volledig gevuld. Jacob van Urk begint 

met het filmpje van Mr. Bean die langoustines met schaal en al opeet. Daarna vertelt hij over zijn schip 

(UK158), de visserij en het VIP-project netinnovatie: Less Fuel Discards (LFD Project).  

Hij vist twinrig met vier netten. Op de borden zitten sensoren die informatie geven over de bordenspreiding en 

de stand van de borden. De afstand tussen de borden is 115 m. Het visgebied ligt minimaal 100 km uit de kust. 

Hierdoor is dagvisserij niet lonend. Er zijn vier bemanningsleden aan boord die de langoustines selecteren en 

verder behandelen en bewerken. Door het vissen op modderige grond is het nodig om de kreeften schoon te 

maken. Dit gebeurt met een venturi–systeem, een soort bubbelbad zonder draaiende delen. Daarna wordt de 

kreeft gedurende ca. 15 minuten in een tank gespoeld en geconserveerd. Dit conserveren gebeurde vroeger 

met natriumbisulfiet maar tegenwoordig met melacide. Daarna elektronisch gewogen en informatie toege-
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voegd over schip, tijd, gewicht, datum en locatie waar de vis is gevangen. Start van Track & Tracing. Hierna met 

ijs verpakt naar de koelruimte. Per tocht wordt er 4 á 5 dagen gevist met een gemiddelde opbrengst van 500 

kisten vis, waarvan de helft kreeft. Er is een experiment met een elektronisch logboek. Er zijn wat problemen 

met de software bij het AID. 

 

   
 

In Nederland zijn er zo’n 30 tot 35 kreeftenvissers. Jacob ontwikkelt met Arjen Willeboordse uit Wieringen en 

in samenwerking met IMARES en LEI een nieuw net met minder weerstand en waarmee minder discards ge-

vangen worden. Ook worden nieuwe borden gebruikt. De snelheid is eveneens aangepast (2,7 – 2,8 knopen). 

Via een brandstofmeter op de hoofdmoter kan het verbruik worden bijgehouden. Beoogd wordt een brand-

stofbesparing van 30%. In 2007 was de circa 19% van de omzet gerelateerd aan de brandstof. Nu is dat 25%. In 

Frankrijk gelden dezelfde kengetallen.  

 

Roelof van Urk doet verslag van het VIP-project Levende Noorse Kreeft. In dit vanuit de VCU geïnitieerde pro-

ject wordt samengewerkt met Aqualife (MAERSK), de visafslagen Urk en Wieringen, vissers, IMARES en LEI. Het 

doel is om kreeften levend te bewaren aan boord. Op Urk is door de visafslag Urk in samenwerking met Aquali-

fe een terminal gebouwd waar de kreeften levend in gehouden kunnen worden en van waaruit internationaal 

vervoer gestart kan worden.  

In de tubs worden de kreeften levend bewaard in zeewater van 4 tot 5 
o
C. Het zeewater wordt 4 á 5 keer per 

dag ververst. De kreeft wordt gescheiden bewaard in soort van sigarenhouders. In september is er een praktijk-

test gedaan. De tub wordt als te complex ervaren. Het UV-filter is niet nodig. Het zeewater is zuiver genoeg. Er 

zijn te veel handelingen mee gemoeid, in het bijzonder het plaatsen van de kreeft in de “sigaren”-bakjes.  

Er vindt een open en levendige discussie plaats tussen de Nederlandse en Bretonse vissers. In Nederland wordt 

er voor (dode) kreeft een prijs betaald van circa € 4,50 per kg. In Frankrijk gemiddeld € 10 per kg levende 

kreeft. In Bretagne heeft de levende kreeft de dode, in ijs gevroren kreeft van de markt verdrongen. De markt 

is regionaal. In Lorient wordt nu dagelijks 8 á 10 ton levende kreeft aangevoerd. Daarmee is het verzadigings-

punt voor de regionale markt bereikt. Deze markt strekt zich uit tot Rennes en Nantes. Restant van het meer-

dere gaat tegen de diepvriesprijs van € 5 weg. De laatste vijf jaar is er geen belangstelling meer voor de dode 

langoustines. In principe – als er genoeg geld is – compenseert de Producentenorganisatie de vissers voor de 

lagere prijs.  

Voor verdere expansie, met name naar grote steden als Parijs, is verdere ontwikkeling van een systeem om 

kreeft levend te houden nodig. Voorafgaand moet dan promotie en marktcreatie plaats vinden. Kortom een 

mogelijkheid bij uitstek om vanuit de regio Lorient en Nederland een vorm van samenwerking te creëren.  

 

De Bretonse vissers doen trekken van 2,5 á 3 uur op een diepte tussen 50 en 120 m. Er zijn 4 á 5 man aan 

boord. Er wordt gevaren met schepen variërend van 15 tot 16 meter met een gemiddeld motorvermogen van 

450 pk. De Nederlandse vissers maken trekken van circa 5 á 7 uur op een diepte van 40 – 50 m.  

Van de kreeften die de Bretonse vissers vangen komt minimaal 90% levend aan land. Van de Nederlands vissers 

komt nu – zonder bewaarsysteem – circa 25% levend aan wal. Hoe korter de track, des te meer levend gehou-

den kan worden. 

De Bretonse vissers spoelen (voorgekoeld zeewater van 6 
o
C) en sorteren de kreeft aan boord, doen ze dan in 

kratjes met deksel, welke weer in tubs met water geplaatst worden. In de kistjes is de bewegingsvrijheid van de 

kreeften beperkt, zodat ze elkaar niet kunnen beschadigen. De langoustines kunnen in de kistjes op deze ma-

nier bij zeewater van ca. 6 
o
C drie dagen levend gehouden worden. 

 

De Bretonse vissers vangen per vaart gemiddeld 350 kg langoustines. De gemiddelde besomming op jaarbasis – 

uitgaande van 200 á 210 visdagen – bedraagt € 500.000. De piek is in de maanden mei, juni en juli. In Neder-

land is dit augustus – september. De Franse  vissers zijn zich bewust van de markt en proberen het aanbod af te 
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stemmen op de vraag. De Franse PO compenseert de visser bij limitering van de vangst. Als er een overaanbod 

is, zoals dit jaar, dan worden er afspraken gemaakt met de vissers zoals maximaal 500 kg per schip. Het teveel 

geleverde wordt dan ingenomen en niet uitbetaald. 

In Frankrijk is een minimale kreeftlengte afgesproken van 9 cm. In Schotland is dat 7,5 cm.  

 

De Bretonse vissers zien gaarne een uitnodiging tegemoet om in Nederland de vissector te bezoeken. Een klei-

ne delegatie van Nederlandse vissers wordt uitgenodigd om s’ nachts aan boord van een van de schepen te 

komen om de uitrusting te bekijken. 

 

Om 12.00 is er weer een driegangendiner – de Fransen noemen dat lunch – in een door Jack en Amélie uitgeko-

zen restaurant. 

 

Een kleine delegatie – Kees Taal, Jacob van Urk, Wim Zaalmink, 

Richard Martens, Ab Post en Louis Ouwerkerk – brengt daarna 

een werkbezoek aan onderzoeksinstituut Ifremer. De directeur, 

Gérard Bavouzet, heet ons van harte welkom. Sonia Méhault 

geeft een presentatie over nieuwe netontwerpen die zijn ont-

wikkeld en beproefd in de flumetank van Ifremer en daarna 

praktijkproeven met onderwaterobservatie. Hierna werden de 

gegevens geanalyseerd. Conclusie (grofmazig zeg maar, door 

mij persoonlijk getrokken), naar mate er meer resultaat werd 

gehaald met de beperking van discards (ondermaatse langoustines), werd het vangstresultaat omgekeerd 

evenredig minder. 

In 2010 werd er verder geëxperimenteerd met minder ontsnappingspanelen en minder vangst- en omzetver-

lies. 

 

In het onderzoek is de samenwerking met de vissers belangrijk. Ook internationaal wordt door Ifremer samen-

gewerkt, onder andere met Bob van Marlen, nettenspecialist van IMARES.  

Kees Taal van LEI van Wageningen UR, spreekt de ambitie uit om een internationaal platform van vissers en 

wetenschappers te vormen voor onderzoek en praktijktesten. 

 

Om 16.00 uur vertrekken we per bus naar Le Guilvinec. Daar brengen we een werkbezoek aan de juist aange-

lande dagvissers aan de kade van de visafslag. In Guilvinec zie je, ruik je, voel je de romantiek van het vissen. 

Vader staat op de kade te wachten tot zijn schipperszoon aanlandt, en helpt een handje mee met lossen. Toe-

risten maken foto’s van de in kratten geloste vis. Een Bretonse visser nodigt ons uit aan boord. De bemanning 

slaapt in kleine hutten – bedsteden – en eet in een klein kombuis. Hard werken, geen comfort, de prijs voor de 

romantiek?  

 

   
 

De meeste schepen komen hard aanvaren, soms zij aan zij, om toch nog op tijd te zijn voordat de afslag om 

18.00 uur de poorten sluit. Ook hier zien we het verschil in kwaliteit tussen de weekvisserij en de dagvisserij. 

We zien hoe de vis direct na het lossen in de afslag terecht komt. We bewonderen nu ook weer de mooie kwa-

liteit van de vis.  
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We zijn te laat terug voor de bus. Jack wil de bus bellen, maar zijn notitieboekje met het telefoonnummer van 

de chauffeur ligt in de bus. Noodgedwongen trekken we ons terug in een kroeg. Wim Zaalmink zoekt en vindt 

de bus. 

 

     
Terug in het hotel eten we een steak. Pieter Kraak kiest voor een Chinees in Lorient.  

 

Donderdag 25 november 2010. 

Om 1.30 uur gaat een kleine delegatie – Ab Post, Jacob van Urk, Pieter Kramer, Rob Zijlstra, Roelof van Urk 

onder begeleiding van Jack Vader – naar de haven om aan boord te gaan voor een werkbezoek aan “Le Petit 

jul” van visser Trequier. De machinekamer, het ruim en de brug wordt bezocht. Vooral geleerd wordt van de 

eenvoud van de dagvisserij.  

 

Om 6.15 uur op, ontbijten, uitchecken en om 7.00 uur de bus in, broertjes Pasterkamp en Barend Hakvoort 

opgehaald en “en route”. Dit keer over Parijs omdat er geen files zijn. 

 

Op de terugreis reflecteren we op de opgedane ervaringen. Gijsbert van der Bent interviewt voor Visserij-

nieuws de deelnemers aan de reis. Richard Martens en Wim Zaalmink werken op hun laptop. Richard werkt 

twee voorstellen voor kennisvragen uit: over de biologie van de langoustine en over elektrische vissen op lan-

goustines. 

De contouren van een vervolgproject worden zichtbaar. 

Ab Post: als alternatief voor het complexe systeem van Aqualife een compartimenten-leeftank voor langousti-

nes ontwikkelen, gebaseerd op het eenvoudige systeem van de Bretonse langoustinevissers. Een aluminium of 

roestvrij stalen bak in de afmetingen van 3,20 bij 1,60 meter. 

Hierin kan circa 850 kg levende kreeft in kratjes drie dagen levend gehouden worden zonder water te verver-

sen. Simpel koelsysteem met luchtpompje waarmee water op 4 á 6 graden gehouden kan worden. Kreeft hoeft 

niet overgeslagen te worden in andere kratjes, maar kan in de zelfde kratjes gelost en verder in de keten ver-

voerd worden. 

Jacob van Urk: enthousiast over leeftank met eenvoudige koeling, waarin de kreeftjes in kistjes met deksel 

geplaatst worden. Circa 10 kg kreeft per kistje. De koeling kan afgeleid worden van da koeling van het visruim. 

Roelof van Urk: is op zijn laptop al een ontwerp aan het maken van de leeftank. Deze ontwikkeling past – voor 

zover het onderzoeksbudget nog toelaat – prima binnen het lopende VIP-project levende kreeft. Ervaringen die 

Baarsen op de PD 126 met de Aqualifetank heeft opgedaan, meenemen. Optie is om vergelijkend onderzoek te 

doen met de Aqualifetank. 
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De SC20 (gebroeders Snoek), de UK158 (Jacob van Urk), de Z525 (Pieter Kramer), Z402 (Richard Ras), H36 (Rob 

Zijlstra), WR189 (Cees van Eekelen) en de UK61 (Andries van de Berg) zijn direct beschikbaar voor de praktijk-

testen met de nieuw te ontwikkelen leeftank. 

Jelle en Jan Pasterkamp zien commercieel perspectief in de levende kreeft. Hun aanvankelijke scepsis heeft  

plaats gemaakt voor enthousiasme. Zij willen meedoen in een experiment van afname van levende langoustine, 

bij voorkeur in de range van 50 tot 100 gram. Aanvankelijk kleinschalig in de orde van grootte van 100 kg per 

week. Voor de Nederlandse markt ligt samenwerking met versvishandel Jan van As, die toprestaurants van 

verse vis voorziet, voor de hand. Louis Ouwerkerk heeft in een eerder stadium Wim van As reeds geïnteres-

seerd. Ook in het kader van het marktonderzoek langoustines door Tom Bakker van het LEI is versvishandel Jan 

van As geïnterviewd.  

Jelle gaat voor de internationale afzet de markt in Italië verkennen. 

Product kreeft kan gedifferentieerd worden naar levende kreeft, verse (dode) kreeft en (dode) diepvries kreeft. 

Vervoer levende kreeft kan in de kratten in de vrachtwagens die nu naar Italië gaan, in een gedeelte geconditi-

oneerd op 4 á 5 graden. 

Roelof van Urk komt in het kader van het project levende kreeft met het LEI binnenkort bijeen om over de 

marktaspecten van levende kreeft te praten. De prijsstelling is nu vooral van belang. 

 

Om 19.00 uur passeren we de grens van Nederland. Louis Ouwerkerk vat de resultaten en de vervolgacties 

samen:  

- LEI, Kees Taal werkt verder aan een internationaal platform van vissers en wetenschappers; 

- Wellicht past hierin een wederbezoek van de Bretonse vissers en vissersorganisaties, Jack Vader en 

Amélie van Odyssée Development aan de Nederlandse vissers en vissector; 

- Richard Martens werkt verder aan de kennisvragen biologie van de langoustine en elektrische vissen 

op de langoustine; 

- Er wordt een eenvoudig leefsysteem langoustines voor aan boord ontwikkeld. Roelof van Urk, project-

leider VIP project levende kreeft heeft hierin het voortouw; indien nodig belegt Louis in december een 

vergadering in klein comité van “technici”: Roelof van Urk, Jacob van Urk, Rob Zijlstra, Adriaan de Vis-

ser en Barend Hakvoort; 

- Oromar gaat een klein marktonderzoek doen naar de mogelijkheden van afzet van levende langousti-

nes in Italië, waarbij kan worden aangesloten op de huidige vervoersketen naar Italië van diepvries 

langoustine; 

- Oromar houd zich aanbevolen voor een kleinschalige start afname levende langoustine, in samenwer-

king met versvishandel Jan van As (actie Louis Ouwerkerk); 

- Vrijdag 3 december is er in de middag bij het LEI de zgn. GDR meeting met high tech communicatie-

middelen waarin vissers, marketeers en beslissers in de visserijsector brainstormen over de marktmo-

gelijkheden van kreeft; 

- In de 2
e
 helft januari belegt de secretaris een kenniskringbijeenkomst Twinrig Langoustines. 

Over en weer worden door Louis Ouwerkerk, Kees Taal, Wim Zaalmink en de chauffeur dankzeggingen ge-

daan.  

Om 20.15 uur komen we aan in Utrecht en waaiert een ieder huiswaarts. 

 

     
Louis Ouwerkerk, 

Secretaris Kenniskring Twinrig Langoustines, 

zaterdag 27 november 2010 


