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Introductie 

 
Vanuit de KK staand want is het EVF project ‘Vissen voor de Wind’ uitgevoerd. Het project 
heeft (on)mogelijkheden van doorvaart en medegebruik in windmolenparken voor vissers 
onderzocht. De Nederlandse overheid, wetenschap, bedrijven en andere stakeholders 
werden bij de studie betrokken. Om aan de strenge voorwaarden te kunnen voldoen voor 
activiteiten binnen windmolenparken is een geschikt vaartuig nodig. In het project werd 
aanbevolen om meer inzicht te krijgen in een nieuw type vaartuig dat in Frankrijk ontwikkeld 
wordt en aan de gestelde eisen zou voldoen. 

 
Een tweede punt is dat visserijactiviteiten toegelaten zijn in windmolenparken in Frankrijk 
(en ook in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). Daarbij was er de wens om meer inzicht 
te krijgen hoe dat medegebruik georganiseerd wordt. 

 
Naast genoemde vragen is het zinnig kennis uit te wisselen wat betreft vistechnieken en de 
visserij in het algemeen tussen Nederland, België en Frankrijk. 
Specifieke aandachtspunten zijn kleinschalige visserijen, zeebaars, aanvoer levende garnaal, 
samenwerking in de keten, toerisme en educatie, afval, behandeling vis aan boord, schip 
van de toekomst en de gevolgen van de aanlandplicht. 

 
De vraag was of samenwerking tussen Nederlandse en Belgische (kleinschalige) vissers door 
WUR respectievelijk het ILVO gefaciliteerd zou kunnen worden. Het lijkt logisch dat ook op 
WUR/ ILVO niveau kennis uit gewisseld. Zo heeft het ILVO in de loop van de jaren een aantal 
studies uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van kleinschalige visserijen in België, 
waaronder recentelijk het project ‘LIVIS’. Op haar beurt heeft WUR, bijvoorbeeld via de KK 
de nodige kennis verzameld. 

 
Naast stimulering van de samenwerking tussen Belgische en Nederlandse vissers is er tevens 
de behoefte ook de KK Staand want en de KK Kleinschalige visserij zo veel mogelijk samen op 
te laten trekken. Daarbij hebben een 20 tal professionele handlijn vissers onder Nederlandse 
vlag de Belgische nationaliteit. 

Europese Unie, Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij 
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Doelstellingen 
 

Om in te spelen op bovengenoemde behoeften werd het LEI (begeleider van de KK Staand 
want) toestemming gevraagd een gezamenlijke studiereis te organiseren in april 2016. De 
doelstellingen werden als volgt benoemd: 

 
• Het bespreken- en bevorderen van mogelijke samenwerking tussen de Nederlandse 

vissers / Kenniskringen en Belgische vissers/ ILVO. Met name als het gaat om het 
ontwikkelen van kleinschalige visserijen. 

• In kaart brengen- en uitwisselen van (innovatieve) ontwikkelingen in de Belgische en 
Franse visserij die van belang zijn voor de in de Kenniskringen gestelde kennisvragen. 
Dit wordt visserij breed gedaan met een accent op kleinschalige visserijen, 
windparken, zeebaars, aanvoer levende garnaal, samenwerking in de keten, toerisme 
en educatie, afval, behandeling vis aan boord, schip van de toekomst en de gevolgen 
van de aanlandplicht. 

• Zaken op een rijtje zetten met Nederlandse ambassadeur/ Nederlandse Handelsraad/ 
Nederlandse Landbouwraad en Franse ontwikkelaars innovatief vaartuig voor de 
kleinschalige visserij (‘MDV Klein’). Dit met het oog op een gezamenlijke presentatie 
‘Vissen voor de wind’ en ‘MDV Klein’ in Brest, juli 2016. En uiteindelijk het inzetten 
van een innovatief vaartuig naar Frans/ Nederlands ontwerp in windparken. 

• Het in kaart brengen en voorbereiden van een studiereis voor de KK Staand want en 
KK Kleinschalige visserij naar België en Frankrijk. 

 
Deelnemers 

 
Patrick van Hellemondt. Vlaamse schipper/ eigenaar handlijnvisser BR 99. Na overleg met 
Ger de Ruiter (KK Kleine Kustvisserij) is Patrick afgevaardigd namens de KK Kleine 
Kustvisserij. 

 
Rems Cramer. Staand want visser. Schipper/ eigenaar KW2 en KW7. Daarnaast actief 
deelnemer namens de KK Staand want en lid van het projectteam “Vissen voor de wind”. 
Zijn KW2 vist regelmatig in Belgische wateren. 
 
Nicolas Derudder. Wetenschappelijk medewerker van het ILVO. Was betrokken bij het LIVIS 
project van het ILVO. Daarnaast heeft Nicolas een achtergrond als praktiserend 
boomkorvisser en stamt uit een vissersfamilie. 

 
Johan Vogelaar, vaart met de KW7 nadat hij na 25 succesvolle jaren zijn visrestaurant heeft 
verkocht. Bij de reis verleende Johan hand- en spandiensten en liet zijn licht schijnen op 
‘horeca en vis’ en op de mogelijkheden voor een grootschaliger studiereis. 

 
Karen Meirik, eigenaar van Bureau Bretagne. De Nederlandse Karen woont in Bretagne en 
bemiddelt en organiseert. Haar werkveld is de maritieme wereld van Frankrijk en Nederland. 
Tevens begeleidt Karen ons op 21 en 22 april om de door haar gemaakte afspraken in goede 
banen te leiden. 



Voorgenomen programma 
 

• Gesprek ILVO, met Frankwin van Winsen (projectleider LIVIS) , Katrien Verlee en 
Nicolas Derudder. Het ILVO heeft het LIVIS project onderhanden (ontwikkeling 
kleinschalige visserij in België, ook onder Nederlandse vlag). In België zijn inmiddels 
21 Vlaamse handlijnvissers onder Nederlandse vlag actief, georganiseerd in Low 
Impact Fishers Southern North Sea (LIFSN) 

• Afspraak Alprech Filets en vissers Boulogne (hebben netten ontwikkeld die geen 
scharren vangen). 

• Afspraak Avel Vor, Alunox en vissers die ‘MDV Klein’ ontwikkelen in St. Malo. Bezoek 
proefschip Grande Larque. 

• Diverse afspraken met Comités de Peche (lokale vissers verenigingen) 
• Afspraak Rennes met o.a. de ambassadeur, Ed Kronenburg en Nico van Opstal 

aangaande presentatie Brest. Interview pers. 
• Contacten leggen en gesprekken met Franse vissers, Ifremer en leveranciers m.b.t. 

innovaties en medegebruik windparken in Frankrijk. Tevens het bezoeken van 
mogelijk interessante projecten. 

 
Verslag 

 
18  april 

 
Ophalen/ installeren camper Rems en 
Johan. Bijpraten Neeltje Jans met Simon 
Schot (Neeltje Jans) en Sander Ruizeveld 
de Winter (Zeeuwse tong/ kreeft) 
aangaande de ontwikkelingen van 
‘Vissen voor de wind’. 
Bezoek Zeebrugge waar de KW1 
zeebaars had aangeland. Overleg met 
Rob Reker (KW1) over schermutselingen 
staand want/ gaand want op Belgische 
kust. 
Johan Vogelaar (l) en Sander Ruizeveld 

 

19  april 
 

Boulogne 
 

Ophalen Nicolas (Zeebrugge) en Patrick (Nieuwpoort, met rondleiding BR 99). 
Om tijdsredenen was er geen aparte afspraak bij het ILVO. Nicolas was door zijn collega’s 
gebriefd om het project LIVIS gaande de reis door te spreken. 



Boulogne is de belangrijkste vissershaven van Frankrijk in omvang en omzet. We bezochten 
het Bassin Napoleon, de ‘staand want haven’ van Boulogne . De vissers komen ’s morgens 
binnen met hun vangst en verkopen een deel daarvan, met name de bijvangst, direct aan de 
consument. De verkoop vind plaats in kleine stallen/ pakhuizen met toonbanken naast 
elkaar. Ieder pakhuis is verbonden aan één of meerdere vaartuigen. De consumentenprijzen 
voor tong, zeebaars en kabeljauw) zijn relatief laag (ongeveer afslagprijs Nederland). Het 
voordeel voor de visser zit in de goede prijs voor de bijvangst (schar, schol, inktvis, haai, rog 
etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Staand wantvisser Verkoop verse vis van het schip Krabben- en kreeftenpotten 

 

De staand want visserij maakt voornamelijk gebruik van schakelnetten. Doelsoort is tong, 
maar alle bijvangst wordt ook uit de netten gehaald, aangeland en als gezegd in de eigen 
stalletjes verkocht. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar met name schar soms niet uit de 
netten kan worden gehaald. De vissers zijn zich bewust van de aanlandplicht, maar 
beschouwden het niet direct als een groot probleem. Een argument was dat ze 
multifunctioneel konden zijn, een visser vertelde ons dat ze dan gewoon meer op andere 
soorten zouden vissen. Het visplan zou er niet significant voor moeten aangepast worden. 

 
We spraken met vissers die met potten op krab en kreeft vissen in combinatie met staand 
want visserij. Bij het vissen op kreeft en krab gebruikt men roodbaars als aas, een pot weegt 
zo’n 30 kilo en wordt elke dag opgehaald. 
Deze vissers verkochten de vis niet via de lokale markt en dus niet via een stand 
(pakhuis), maar in hun dorp enkele kilometers verderop. Vis en schaaldieren worden bij 
hun thuis te koop aangeboden, langs de weg of aan het huis wordt via een advertentie 
(‘poissonnerie’) kenbaar gemaakt welke producten verkocht worden. De vissers 
beschikten ook over een visitekaartje met informatie over het vaartuig en het adres van 
hun vishandel. De vissers melden ook dat de wrakken heel druk bevist worden. 



 

 
 

Olivier Coppin (L) en Nicolas Derudder Krabben- kreeftenpot Nieuwbouw hektrawlers Secorenam 
 

Ontvangst door een contact van Rems, ondernemer Olivier Coppin van Alprech Filets die 
staande want netten vervaardigt, potten en ander materiaal verhandelt voor passieve 
visserijen. We kregen een rondleiding in het bedrijf en kregen te zien hoe vrouwen netten in 
elkaar zetten met behulp van naaimachines. Alprech Filets staat dicht bij de vissers die voor 
de nodige feedback zorgen omtrent materiaal, zo hebben ze bijvoorbeeld 2 soorten potten 
voor kreeft en krab. Deze potten blijken, door in de praktijk te testen, de betere te zijn. 

 
Daarna was er een bezoek aan de scheepswerf Socarénam, die een innovatieve en 
polyvalente twinrigger/ flyshooter gebouwd heeft (‘het Franse MDV schip’). Het project en 
vaartuig ‘Arpege’ is 25 meter lang en uitgerust met een dieselelektrische aandrijving. We 
bezochten de werf en kregen een rondleiding. Op dat moment werden 2 klassieke kleine 
hektrawlers gebouwd. Het Arperge vaartuig was op zee en kon die dag niet bezocht worden. 

 
Verder heeft Olivier ons rondgeleid in de haven. Een interessante opmerking, Olivier had het 
idee om het lokken van dieren met licht in de pottenvisserij te introduceren, maar deed dit 
niet uit respect voor waarden en normen in de visserij. Volgens Olivier zou dat te veel 
competitie kunnen veroorzaken ten nadele van de vissersgemeenschap. Franse vissers zijn 
conservatief en passen zich niet graag aan nieuwe technologieën. 

 
De vissers gebruiken in deze regio (Kanaal) staande netten geschikt voor sterke stroming. De 
opzet en karakteristieken van de netten zijn aangepast aan de omgeving. De netten zijn 
bijvoorbeeld zwaarder (dan in Nederland) om rekening te houden met de stroom. Net 
kleuren en materialen zijn ook verschillend met Nederland. 
Vaartuigen zijn groter en zwaarder vanwege het gewicht van vismateriaal, de schakelnetten 
(meerwandig) wegen meer en nemen meer water op. De meest gebruikte netten van wit 
nylon netten vangen minder ongewenste bijvangst (kleine schar en schol), maar zijn erg 
bewerkelijk en zwaar. 

 
Franse vissers zien Nederlandse vissers (schaalvergroting, pulskor, flyshoot) als een grote 
bedreiging. 



20 april 
 

Port-en-Bessin-Huppain 
 

Grote afstand afgelegd en gestopt in Arromanches-les-Bains waar we een museum over de 
landing van D-day bezocht hebben. 

 

 
 

Visverkoop Port-en-Bessin-Huppain ‘Peche a pied’ 
 

Na de middag aangekomen in de haven van Port-en-Bessin-Huppain. Een gedeelte van de 
haven en boten is afhankelijk van het getij. Ook hier werd de vis verkocht in een daarvoor 
voorziene verkoopruimte, de vissers konden hun vis hier ook rechtstreeks aan de consument 
verkopen, maar ook vishandelaren konden van deze ruimte gebruik maken. Soorten 
commerciële visserij die hier beoefend werden: schaal- en schelpdieren (oesters, wulken, St. 
Jakobsschelpen, kreeften en krabben) met potten en sleeptuig, staand want visserij en 
bordenvisserij. Sommige vaartuigen combineren potten met staand want. Op zich vormt de 
vissershaven in combinatie met de verse verkoop een aantrekkelijke toeristische attractie. 

 
Wat betreft toerisme en educatie is wordt er langs de kust ‘pêche à pied’ gedaan met of 
zonder gidsen. Hobbyisten verzamelen krabbetjes, garnalen en ander zeeleven op het strand 
en in de daarop liggende stenen voor eigen consumptie. Voor meer informatie, Rems kocht 
een boekje over dit onderwerp. 



21  april 
 

Rennes 
 

 
Vlnr: Patrick, Rems, Martin Mevrier, Karen Vlnr: Casper Holl, Ed Kronenberg, Patrick, Rems, 
Meirik, Nicolas Derudder, Pierre Yves Glorennec Nicolas, karen. Pierre Yves 

 

We ontmoeten Karen Meirik die ons voorstelt aan Pierre-Yves Glorennec van Avel Vor 
Technologie, medeontwerper van een hybride vaartuig. 
Daarna volgt een ronde tafel gesprek waarbij zowel het hydraulische zeilen project van 
Pierre-Yves Glorennec (PYG) als Vissen voor de Wind project van Rems Cramer gepresenteerd 
zijn. 
Pierre-Yves en collega’s ontwikkelden via een INTERREG project S@IL eerst de automatische 
zeilen. Voor de tweede fase, waarin men de catamaran wil ontwikkelen voor de visserij, zijn 
ze nog op zoek naar financiële middelen, of een visser. Ideaal zou de samenwerking zijn met 
een visser/reder die het project via het EFMZV kan aanvragen. Een knelpunt, aangegeven 
door Pierre-Yves is dat de Franse vissers zeer conservatief zijn en de brandstofprijzen relatief 
laag zijn. Hierdoor is momenteel weinig interesse bij de vissers om een dergelijk initiatief te 
nemen. De prijs van de 12 meter catamaran ligt tussen de 600.000 – 1.000.000 Euro 
(indicatie Pierre-Yves). 

 
Vervolgens hadden we een afspraak met Martin Mevrier, ´Conseil Géneral´, gedelegeerde 
voor de regio, voorzitter van de Commissie economie, landbouw, zee en Europa. 
Presentatie van beide projecten, discussie rondom geagendeerde onderwerpen: regelgeving 
windparken op zee (NB: in Bretagne alles in projectfase), kort aangekaart dat grotere 
delegatie komt in juli. 

 
Zelf vertelde Marin o.a. over de typerende overlegcultuur in Bretagne – anders dan in andere 
regio’s. Dit is vooral sinds 2003, hangt ook samen met de vervuiling veroorzaakt door 
landbouw (o.a. algenprobleem). Sindsdien is er in de regio een Conférence Mer & Littoral. 
Ongeveer drie grote meetings per jaar, daarnaast nog andere. Hierbij altijd de NGOs en de 



vissers om de tafel. Ook andere stakeholders, zoals bedrijfsleven. Dit komt van huidige 
president van de regio, Jean-Yves Le Diran (NB: tevens minister van defensie, één van de 
weinige populaire politici van dit huidige kabinet Hollande; hij is zeker aanwezig in Brest 
komende zomer). 
Meyrier vertelde ook dat hij naar St Malo ging ivm het Plan de renouvellement de la flotte 
(vernieuwing van de visserijvloot – hij zei dat een groot duurzaamheidsprobleem = oude 
schepen). Gemiddelde leeftijd nu 25 jaar. Willen een schip van de toekomst ontwikkelen. Hij 
vindt dat plannen Pierre-Yves & Vissen voor de Wind besproken moeten worden met 
Bretagne Developpement Innovation (website: http://www.bdi.fr/) en/of met Pôle Mer 
(website: http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/). 
Martin vertelde ook dat de windparken en het vissen erin direct vallen onder de minister van 
milieu (nu: Ségolène Royal). Dit hoewel er ook een staatssecretaris v/d zee is die ook onder 
dit ministerie (Developpement Durable) valt. 
Afspraken: we kunnen hem altijd een lijstje met meer gedetailleerde vragen stellen, waarna 
hij daarop terug komt. Eerste indruk; goed eerste contact, en hij is inderdaad goed 
aanspreekpunt vanuit zijn functie. Eveneens positief dat hij goed contact heeft met Violaine 
van Comité de Pêche en dat wat hij vertelde overeen stemde met wat zij de dag erna 
vertelde. Eveneens positief teken was de tijd die hij ervoor uit trok, ruim anderhalf uur. 

 
Later hadden we een afspraak met de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk, Ed Kronenberg 
en Casper Knoll als Conseiller affaires Européennes. Daar werd het project ‘Vissen voor de 
Wind’ toegelicht en het verband met het nieuwe vaartuig van Avel For Technologie duidelijk 
gemaakt, Pierre-Yves stelde nogmaals de catamaran voor. 
De mensen van de ambassade leken dit initiatief serieus te nemen en maken duidelijk wat  
de ambassade kan doen: helpen communiceren van het idee om zo meer draagkracht te 
creëren in de regio met de bedoeling om vissers en andere instanties geïnteresseerd te 
krijgen, maar ook mogelijke financieringsbronnen (overheid) aanspreken. De ambassade kan 
voor contacten zorgen en de belangstelling toetsen. Hoe de ontwikkeling en de bouw van 
het vaartuig zou gefinancierd worden werd een beetje onbeantwoord gelaten, gelet op het 
knelpunt dat er (nog) geen interesse is bij Franse vissers. 
Aangenomen dat het wenselijk is om het vaartuig eerst in Frankrijk te laten bouwen en 
testen, vooraleer het een exportproduct kan worden voor Nederland of België. De mensen 
van de ambassade wezen er ook op dat het vaartuig eerst gebouwd moet worden vooraleer 
handelsrelaties opgezet worden. Een suggestie was om meerdere scheepsbouwers en 
architecten in de regio of Frankrijk bij elkaar te krijgen om dit te toetsen. 
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22  april 
 

St. Malo 
 

 
 

Proefvaartuig ‘Grand Largue’. Bespreking medegebruik windparken, vlnr Patrick, 
Jean- Claude Michaud, Karen, Violin Merrien 

 

Het proefvaartuig ‘Grand Largue’ die Pierre-Yves met het INTERREG project S@IL 
installeerde met automatische zeilen ligt in de haven van St. Malo. We bezochten het 
vaartuig en kregen aan boord een technische uitleg over de werking van de zeilen van de 
catamaran, door Jean Claude Michaud, scheepsarchitect en collega van Pierre-Yves. 

 
Later ontmoeten we Violaine Merrien die verschillende functies invult voor de 
vissersgemeenschap (niet de producentenorganisatie) van St. Malo. Betreft het 
medegebruik van windmolenparken staat ze in voor de samenwerking (bemiddelaar) tussen 
de vissers en concessiehouders. Dat deed ze eerder voor de vissers in de baai van St. Brieuc. 
Bij St. Malo werd één windmolenpark geviseerd voor medegebruik omwille van de rijkere 
visgronden, de andere twee zijn niet van belang voor de vissers en is er geen overleg 
geweest voor medegebruik (nota: visserij gronden kunnen zich verplaatsen?). Er is voorzien 
om te slepen in het windmolenpark en daarnaast mag met staande want en potten gevist 
worden. De minimale afstand tot een windmolen is 100 meter. 
De aanlandplicht regel is volgens haar nog niet goed doorgedrongen bij de vissers en zegt 
ook dat de vissers met de handen in het haar zitten en niet meteen een oplossing hiervoor 
klaar hebben. Ze geeft ook aan geen inzicht te hebben in de impact van de regel. Violaine 
beschikt over een overzicht van innovatie in vistechnieken in Frankrijk en wil deze delen, 
daartegenover wil ze een oordeel van het ILVO over elektrisch vissen, wat onze bevindingen 
zijn. 

 
Die middag werden we nog geïnterviewd door de lokale pers en bezochten we nog een 
vissersvaartuig die voornamelijk de visserij beoefend op krabben. We konden aan boord 



spreken met de bemanning. Daarna verkenden we de rest van de haven en 
vissersvaartuigen. 

 

 
 

Typische Franse visserij catamarans, zeewaardig en sterk. 
 

De laatste afspraak was met een scheepsbouwer (werf Alunox) die de catamaran zou kunnen 
bouwen. Volgens Pierre-Yves is dit een geschikte werf om zijn vaartuig te ontwikkelen. Het 
was een kleinschalige werf voor kleinere vaartuigen (<12 m). We ontmoeten er een reder die 
er een catamaran liet bouwen, samen met architect Jean-Claude Michaud. De catamaran is 
echter niet het model van Pierre-Yves. Volgens de architect zijn de Franse vissers zeer 
conservatief, maar als één visser het zou wagen en de stap durft te nemen, volgt de rest, 
onder voorwaarde dat de technologie een echte verbetering is. Volgens Jean-Claude is het 
analoog aan de overstap van monohulls naar catamarans. JeanClaude werkt niet samen met 
Pierre-Yves, maar ze kennen elkaar wel, hij gelooft in het ontwerp van de catamaran met 
automatische zeilen en andere innovatieve toepassingen van Pierre-Yves. 
De reder zelf vond het ontwerp wel interessant, maar had een voorkeur voor zekerheid en 
minder risico. Patrick nodigde hem uit om mee te gaan vissen op zeebaars en vice versa. Een 
vaartuig van hem lag in Dinard, niet ver van St. Malo en we zijn een bezoek gaan brengen. 
Deze visser beoefende op dat moment vooral de visserij op zeekat. 



23  april 
 

Terugreis via Cancale, Le Vivier sur Mer 
 

 
 

Cancale, directe verkoop van producent aan consument 
 

Cancale staat in Frankrijk voor oesters. Oesterkwekerijen, restaurants van zeevruchten en de 
‘scenery’ zijn beroemd. Kwekers bieden hun (superkwaliteit) oesters aan tegen 
aantrekkelijke prijzen voor de consument en hebben zelf een goede prijs voor hun waar. 

 

 
 

Le Vivier sur Mer, veel belangstelling vanuit de jeugd. 
 

Le Vivier sur Mer is een plaats van waaruit met futuristische amfibie-voer/ vaartuigen de 
schelpdierkwekerijen in de baai van St. Michel worden bewerkt. Er is een gebouw waar 
vanuit excursies worden georganiseerd. Dit vindt veel aftrek onder groepen, waaronder de 
schooljeugd. 

 
24  april 

 
Terugreis via Boulogne 

 
Rondje trawlerhaven. Hier lag een groot deel van de Nederlandse vloot aan flyshooters. 



Bezoek aan de Arperge die binnen lag in Boulogne. 
 
 
 
 

 
 

Arpege, BL 933087, ‘Franse MDV’ 
 
 

 
 
 
 

Bezoek aan Nausicaa, oceanografisch/ visserijmuseum gekoppeld aan Ifremer. Goed voor 
een bezoek (2/ 3 uren) bij gelegenheid van een excusrsie. In het gebouw bevindt zich tevens 
de sleep/ stromingstank van Ifremer. 



 

 
 

Zondagmiddag, ‘Fruits de Mer’ volledig vol geboekt. 
 

Lunch met ‘Fruits de mer’ in Audresselles. ‘Toegevoegde waarde door act’. Volgens Johan 
gaat de prijs 8 tot 12 maal over de kop. Het ontbreekt in Nederland aan voldoende 
„bekende, gerede visproducten“ (als nieuwe haring en het mosselpannetje).  

25 april 

Terugreis naar Nederland, camper schoonmaken en inleveren 
 

Evaluatie reis; ervaringen, resultaten, follow-up 
 

Doelstelling Ervaring Resultaat Follow up(s) 
Samenwerking 
vissers 
(staand want/ 
handlijn) 

‘Samen doen’ werkt 
We delen grotendeels dezelfde 
problemen en visie 
We vullen elkaar aan 

Enthousiasme samen te 
werken 

Vergadering KK 
Kleinschalig met 
staand want vissers en 
Vlaamse 
handlijnvissers. 
Gezamenlijke KK 
vergadering bij ILVO 
In december 2016 

Samenwerking 
met ILVO 

Ook hier blijkt praktijk (vissers) 
en theorie (Nicolas) veel delen 

Aanzet  om  (meer)  samen  te 
werken 

Gezamenlijke KK 
vergadering bij ILVO 
In december 2016. 
Uitgewisselde kennis 
(LIVIS etc.) 

Windparken In Frankrijk wordt vanaf begin 
rekening gehouden met vissers; 
wel regionaal bepaald. 

Contacten gelegd met 
overheid en 
visserijvertegenwoordigers. 
Informatie verzameld over 
aanpak en resultaten. 

Deelname 
manifestatie Brest 

Aanlandplicht Franse vissers maken zich (nog) 
niet druk 
staand want vissers 

Staand want vissers: optie 
nylon netten, zelf bijvangst 
verkopen, vissen met potten 

Oorzaak selectiviteit 
nylon netten 
onderzoeken, 
optimaliseren voor 
Nederland 
Initiatieven eigen 
verkoop bijvangst 



 

Zeebaars In bezochte gebieden wordt er 
niet met handlijnen gevist op 
zeebaars. 

Bij zeebaars moratorium optie 
om met potten op 
schaaldieren te gaan vissen 
voor handlijn vissers 
(windparken) 

Voorlopig geen 
moratorium zeebaars 

Levende 
garnaal 

In 2016 (even niet?) meer 
actueel gezien 
Hoge kiloprijzen gekookte 
garnalen 

Rapportage ILVO (rapport 
Crangon Innolife) ontvangen 
via Nicolas 

Inbreng KK garnalen 

Samenwerking/ 
verkorten 
keten 

Vismarkten (Boulogne, Port en 
Bessin, Cancale) met directe 
verkoop door vissers aan 
consument 

Contacten gelegd met vissers 
en informatie verzameld 

Inbrengen KK. 
Toepassen in 
Nederland, bv bij 
vermarkten bijvangst 
(aanlandplicht) 

Toerisme/ 
educatie 

Georganiseerde (permanente) 
groepsrondleidingen Vivier sur 
Mer 
Gecombineerde havens/ 
visverkoop, ook als toeristische 
attractie 
Peche a Pied 

Contacten gelegd met vissers 
en informatie verzameld 

Inbrengen KK. 
Toepassen in 
Nederland, bv 
bij visafslagen. 
Begeleiding Pech a 
Pied als 
nevenwerkzaamheid 

Afval Frans initiatief Le Drezen voor 
‘alternatief pluis’ komt vanuit 
Nederland (Lankhorst) 

Nederland   loopt   voorop   bij 
innovatie 

Loopt al, contact 
maken door 
initiatiefnemers 

Behandeling 
aan boord van 
vis 

(Niet representatief)nieuwbouw 
trawlers Boulogne: met de hand 
en manden verwerken 

Veel Franse vissers willen het 
liefst de tijd terugdraaien 

Andere KK vragen om 
informatie (KK 
langoustines?) 

Innovatie 
Frankrijk 

Vissers zeer behoudend Geen schaalvergroting etc. 
Pulskor is grote boosdoener 

Fransen feiten geven 
wat betreft 
pulskor? 

Schip van de 
toekomst ‘MDV’ 

Vaartuig Arpege beschouwd. In 
grote lijnenconcept MDV I, 
Minder innovatief 

Contacten gelegd met bouwer 
voor meer informatie 

Op verzoek te 
activeren 

‘MDV Klein’ Interessant concept; sluit aan op 
onze vraag 
Nog in ontwikkelingsfase 
Hebben fondsen nodig voor 
doorontwikkeling. Moet uit 
Frankrijk komen 

Kostbaar traject om project 
productie gereed te maken. 
Is complex traject. Wellicht 
mogelijkheden om dit 
gezamenlijk aan te pakken met 
steun van EZ/ RVO/ NBSO. 

Deelname 
manifestatie Brest 

Voorbereiding 
studiereis 
KK Staand want 
+ KK 
Kleinschalig 

Highlights: 
Nieuwpoort (handlijnvloot, 
afslag), 
Boulogne (havens, verkoop door 
vissers, Alprech, scheepswerf 
Socarénam, Nausica. Normandië 
(landingsstranden, Port en 
Bessin) St. Malo (visserij andere 
wateren/ andere doelsoorten, 
vaartuig Grand Largue). 
Cancale en Vivier sur Mer 
(verkoop schelpdieren door 
vissers, georganiseerde 
rondleidingen) 

Afstanden  zijn  groot,  in  dat 
kader is tijd kort. 
Voorstel is reis te maken naar 
België/ Boulogne 

I.vm. tijd en budget na 
2016 te organiseren 

Bureau 
Bretagne 

Zeer professioneel, goede 
contacten 

Alles perfect geregeld Deelname Brest 
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