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

Kenniskring Langoustines

Kenniskring TwinRig & Langoustines
bestaat 5 jaar

Gestimuleerd door het Visserij Innovatie Platform tim-
merden de Langoustinevissers vanaf 2007 aan de weg 
met innovatieprojecten om de vistechniek en de afzet 
te verbeteren. Uniek was en is de samenwerking van 
de Langoustinevissers uit Urk en Den Oever. Van ouds-
her is er enige rivaliteit tussen de verschillende vissers-
gemeenschappen in Nederland.

In 2009 kwam het verzoek van het LEI om de bestaan-
de Kenniskring TwinRig Platvis te splitsen naar Kennis-
kring TwinRig Platvis en TwinRig Langoustines.

De totale Kenniskring Langoustines bestaat nu uit ruim 
85 deelnemers en geïnteresseerden uit geheel de ke-
ten: vissers, visafslagen, visvervoerders en visverwer-
kers, groot- en detailhandel, kennisinstellingen (LEI, 
IMARES, ILVO, Scienta Nova), in de visserij gespeciali-
seerde adviesbureaus etc. 

28 juni vond er weer een Platformbijeenkomst in Urk 
plaats. Afwisselend in Urk of Den Oever, gefaciliteerd 
door VCU, Visafslag of PO Wieringen vond de afgelo-
pen 5 jaar twee keer per jaar een platformbijeenkomst 

plaats. Tussen de bijeenkomsten door werd er aan de 
weg getimmerd door werkgroepen, in wisselende sa-
menstelling al naar gelang benodigde expertise/erva-
ring en beschikbare tijd. 

Tijdens onder auspiciën van het LEI georganiseerde 
werkbezoeken aan Bretagne (2010 en 2014) en Schot-
land (2013) werd ervaring en kennis uitgewisseld met 
de Franse en Schotse vissers en visbedrijven.

In het kader van het (VCU) project Dagverse en Le-
vende Kreeft in de keten wordt nu samengewerkt met 
het Bretonse bedrijf Sea Tech France in de ontwikkeling 
en beproeving van een compact beregeningssysteem 
voor het levend houden van Langoustines aan boord 
van de schepen.

Op de platformbijeenkomsten wordt kennis uitgewis-
seld over de lopende projecten. 

Vooraankondiging Platformbijeenkomst
zaterdag 11 oktober 9.30 – 11.30 in Urk
gecombineerd met een bezoek aan de

vissrijbeurs in Urk – Holland Fisheries Event
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Kenniskring Langoustines

Levende en dagverse Noorse Kreeft in de ke-
ten: samenwerking, kennisuitwisseling en 
waardevermeerdering

Gestart in 2012 in het kader van het Europees Visserij 
Fonds AS 4 Duurzame ontwikkeling van visserijgebie-
den is het project zijn 3e jaar ingegaan. Een tegenval-
ler was het afvallen van de Aqualife installatie bij de 
Visafslag Urk als leefinstallatie aan wal. De installatie 
(eigendom van Aqualife) is niet meer operationeel te 
maken voor de kreeftenvisserij. Een hindernis is het 
beslag van leeftanks in het ruim van het schip. Dit pro-
bleem is met de aanlandplicht voor discards nog groter 
geworden. 

Begin 2014 vond op initiatief van Dirk Verhaeghe van 
ILVO een werkbijeenkomst plaats bij de VCU. Aanwe-
zig waren Roelof van Urk, Dirk Verhaeghe, Ab Post, 
Louis Ouwerkerk en Alex Goudriaan (Raad & Daad). 
Pieter Kramer had kennis gemaakt met de firma Sea 
Tech France, die een nieuw compact leefsysteem voor 
schaaldieren aan het ontwikkelen was. Het werkings-
principe van het systeem is gebaseerd op beregening 
en recirculatie van het zeewater. 

Als intermediair fungeerde onze 2-talige ILVO con-
sulent Dirk Verhaeghe. Een delegatie van het project 
en van de Kenniskring Langoustines werd uitgenodigd 
voor een werkbezoek in Frankrijk om een landinstalla-
tie te bezichtigen. Een bliksembezoek werd afgelegd op 
13 en 14 maart. Helaas was dit voor Sea Tech France 
de enig beschikbare periode. Hierdoor konden een aan-
tal vissers en de VCU niet aanwezig zijn. 

De landopstelling met beregeningssysteem was ge-
baseerd op gestapelde minicontainers die elk 16 kis-
ten konden bevatten (per kist 7 á 8 kg Langoustines). 
Maximale capaciteit 500 kg Langoustines.

Door Sea Tech France werd aangeboden om voor eigen 
rekening en risico een kleinschalig model (modulair op-
gebouwd en eenvoudig monteerbaar in het ruim van 
het schip) te ontwikkelen. In principe werd afgespro-
ken om het systeem op 2 schepen te testen. Zowel 
Jacob van Urk (UK158) als Pieter Kramer (Z525) waren 
in voor het testen van een prototypesysteem. Scienta 
Nova stelde een advies op over de koelkarakteristiek 
van de kreeftjes en over de aspecten van hygiëne en 
voedselkwaliteit (ook over het verpakkingsmateriaal). 
Een werkdelegatie van Sea Tech bestaande uit Marc 

Hurtel en Pierre-Mary Fleury deed op 27 en 28 mei Urk 
aan. Als tolk trad op Paul van Lynen, gepensioneerd 
ambassademedewerker en huisvriend familie Fleury). 
Op 27 mei vond de voorbespreking plaats met Jacob 
van Urk, Pieter Kramer en Louis Ouwerkerk. Op 28 mei 
werd het systeem geïnstalleerd op de UK 158.

Essentieel onderdeel van het systeem is de filterbak die 
gevuld moet worden met Zeoliet, een vulkanisch ge-
steente voor de duurzame reiniging van het zeewater 
in het recirculatieproces. Door Paul van Lynen werd de 
handleiding voor het gebruik van het systeem vertaald: 
vullen filterbak, gebruik pomp, onder controle houden 
van de procesvariabelen temperatuur en zuurstofge-
halte. 

Op de UK 158 is enkele weken met het systeem getest 
en zijn de eerste bevindingen gerapporteerd.
Een herontwerp van het systeem is volgens schipper 
Jacob van Urk op een aantal onderdelen nodig:

• verhogen van de onderste bak van het systeem met 
circa 15 – 20 cm, zodat onder extreme maritieme 
omstandigheden bij een slingerend schip geen wa-
ter verloren gaat (frequent bijvullen beïnvloedt de 
kwaliteit en temperatuur van het water nadelig);

• aanvankelijk werd verondersteld dat de tempera-
tuur van het ruim (0 graden) voor voldoende koe-
ling zou zorgen om de zeewatertemperatuur naar 
de optimale 4 graden te brengen; in de weekenden 
staat de koeling aan boord uit, zodat de watertem-
peratuur stijgt en aan het begin van de visweek 
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eerst voldoende moet zakken. Er dient nog een 
eenvoudig koelsysteem (glycol) geïnstalleerd te 
worden;

• het fijnmazige filterdoek bovenop het rooster dient 
beter bevestigd te worden met betere afsluiting. 
Nu kwam er nog teveel mergel langs het doek in 
de onderste bak, waardoor de pomp af en toe ver-
stopte;

• het bevestigen van rooster in de tub waarin de 
kreeftenkistjes vastgezet kunnen worden.

Indien volgens Jacob het systeem op deze aspecten 
kan worden aangepast dan kan er aan boord prima 
mee gewerkt worden. Voor een adequate registratie 
van de resultaten is een protocol c.q. logboek (Excel) 
nodig.

Knelpunten dienen zich voor na het van boord gaan 
van de levende kreeften in de verdere visketen. 
• De levende kreeft werd samen met de dode kreeft 

vervoerd naar Oromar in Urk. Bij Oromar werd een 
thermische shock vastgesteld. Nodig is een leefbak 
tijdens vervoer en een leefbak bij de afnemer;

• Oromar heeft geen interesse in levende kreeft, 
heeft geen afzetgebied voor levende kreeft, is en-
kel geïnteresseerd in (verse) dode kreeft voor de 
export. 

Op de Platformbijeenkomst Langoustines van 28 juni 
2014 heeft Jacob aan de secretaris van de Kenniskring 
Louis Ouwerkerk gevraagd om een werkgroep te vor-
men die knelpunten logistiek en markt gaat oplossen. 

Hiervoor gaven zich op Henk Mulder (Barge Terminal 
Urk/ Mulder Transport), IJsbrand Velzeboer (Scienta 
Nova), Ab Post (GPM Seafood), Roelof van Urk (VCU, 
op afroep voor bijvoorbeeld installaties), Dirk Verhaeg-
he (ILVO) en Alex Goudriaan (Raad & Daad).

Al naar gelang de problematiek organiseert Louis de 
inzet van de deskundigheid van de werkgroepleden.
Op 23 juli kwamen in Dordrecht bijeen Ab Post, Dirk 
Verhaeghe. Alex Goudriaan en Louis Ouwerkerk om de 
marktsituatie te bespreken.

Dirk Verhaeghe adviseerde om de samenwerking te 
zoeken met de innovatieve Belgische reder Willy Ver-
sluys (firma Brevisco), die ervaring heeft opgedaan in 
een project voor de bewaring, verpakking en vermark-
ting van levende garnaal. Vanuit deze expertise heeft 
Willy (in het Oolavisproject zie foto) geëxperimenteerd 
met levende kreeft. Dirk gaat een afspraak beleggen 
tussen hem, Pieter Kramer, Ab Post en Willy Versluys 
in Oostende. Indien er tot goede afspraken kan worden 
gekomen over de afzet dan gaat Pieter - zoals eerder 
al afgesproken - het door Sea Tech France her te ont-
werpen systeem installeren op de Z525.

Ab Post is met GPM Seafood geïnteresseerd in de afna-
me van levende kreeft en is bereid daar een volwassen 
prijs voor te betalen. Om de thermische shock te voor-
komen is dan een leefinstallatie nodig in Den Oever of 
Harlingen. Louis refereert aan de grote leeftanks die 
nu ongebruikt bij de VCU staan en wellicht met enige 
aanpassing (koeling en recirculatie) tot wal-leeftank 
gebruikt kunnen worden. 
 

Sectorale en Ketenintegrale Aanpak Lan-
goustines

Binnen het project ‘Sectorale en Ketenintegrale Aanpak 
Langoustines’ wordt gewerkt aan oplossingen ter voor-
bereiding op de aanlandplicht. Het project is geheel 
toegespitst op de Langoustinevisserij. De Langoustine-
visserij staat voor een grote uitdaging en dit vraagt 
een gedegen aanpak. In de werkgroep Netinnovatie 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe netten 
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die enerzijds de opbrengst van commerciële soorten op 
een acceptabel niveau houdt, maar anderzijds het aan-
deel discards drastisch vermindert. De huidige aanpak 
is erop gericht dat er eerst een ontwerprichting wordt 
gezocht die kansrijk is. 

Er worden verschillende netconfiguraties uitgeprobeerd 
aan boord van de WR 189 van innovator van het eerste 
uur Cees van Eekelen. Aan bakboord wordt een con-
ventioneel net gebruikt en aan stuurboord een nieuw 
ontwerp.

De verschillen worden in kaart gebracht. Eerste resul-
taten zien er goed uit, maar het net is nog volop in 
ontwikkeling. Zodra we een duidelijke ontwerprichting 
hebben bepaald en de testen geven een duidelijk en 
stabiel beeld van discardsvermindering, dan wordt ook 
IMARES ingeschakeld, om metingen over langere tijd 
uit te voeren. 

De eerste testvaart met IMARES is gemaakt. Aan boord 
van de WR 189 waren Pieke Molenaar van IMARES en 

Pauline Prent van CVO (zie reisverslag pagina 5). De 
resultaten van de netinnovatie zullen op termijn 
worden gecommuniceerd in de sector en met Brussel.

Eind 2014 moeten de eerste resultaten op tafel liggen. 
Vervolgens wordt het netontwerp verder doorontwik-
keld en verbeterd, waarna IMARES opnieuw duurtesten 
zal uitvoeren en eind 2015 een rapport kan opstellen 
met vangstgegevens. In het projectplan hebben we de 
ambitie uitgesproken om 50% minder discards te van-
gen.

Hoewel de netinnovatie het grootste deel beslaat van 
het gehele projectplan wordt ook onderzoek gedaan 
naar de verwerking van de discards (specifiek voor 
Langoustines). Hiervoor zullen in de tweede helft van 
2014 verschillende vergaderingen en werkbezoeken 
worden georganiseerd. Het LEI onderzoekt vervolgens 
een aantal scenario’s voor de Langoustine sector. Hier-
uit moet blijken wat de financiële en economische con-
sequenties zijn voor de Langoustinevissers.

Tijdens de Platformbijeenkomst Kenniskring Langous-
tines van 28 juni is voorgesteld conform planning een 
werkgroep verwerking discards aan wal te vormen. 
Procesbegeleider August Eckhardt bereidt een start-
meeting voor de werkgroep met een programma met 
presentaties van onderzoekers en bedrijven die al ac-
tief zijn op het domein van de valorisatie van reststro-
men. 

Zo is recent van onze kennispartner in België, Dirk Ver-
haeghe, het onder auspiciën van Emely Hanseeuw en 
Els Vanderperren gepubliceerde ILVO onderzoek Valo-
risatie van reststromen uit de visserij: knelpunten en 
opportuniteiten (juli 2014) ontvangen. Het ILVO zal 
worden uitgenodigd om de resultaten van het onder-
zoek te komen toelichten. 

Kenniskring Langoustines
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Het is zondag namiddag en ik sta voor de 
zoveelste keer mijn paklijst te controleren. 
“Pillen tegen zeeziekte? Check!” “Dekbed en 
kussen? Check!” “Kleren, dikke sokken en 
lenzen ingepakt? CHECK!!” Ik ben klaar om 
te gaan! Bepakt en bezakt arriveer ik in de 
haven van Harlingen; mijn eerste visreis is 
bijna een feit. Ik heb me zo goed mogelijk 
voorbereid op deze vuurdoop en ervan uit-
gaande dat het koud zou worden een muts op 
mijn hoofd geplant.

Bij aankomst wordt hier flink om gegniffeld 
aangezien het voor het eerst in weken mooi 
weer wordt. Die muts ga ik dus zeer waar-
schijnlijk niet nodig hebben. Ondanks het 
voorspelde mooie weer wordt mij door de er-
varen zeevaarders aangeraden toch een pil-
letje tegen zeeziekte in te nemen. 

Dit principe ging tegen mijn stoere voorne-
men om de reis in ieder geval zonder pilletje 
te beginnen in, maar op aandringen van de 
crew heb ik me bij het feit neergelegd dat zij 
het toch echt beter weten. 

Of het door die antizeeziek pil kwam of door 
de deining, mijn eerste nacht aan boord 
heb ik als een baby geslapen. Het koste wat 
moeite om in bed te kruipen, top bunk van 
een stapelbed blijft lastig, maar toen ik een-
maal lag was ik weg. 
De eerste trek was een kleine openbaring 
voor me. Dus zooooo gaat het er aan boord 
aan toe. Na wat onwennigheid bij de eerste 
trek ontstond er al snel een routine waarbij 
de gescheiden vangst zo efficiënt mogelijk 
verwerkt werd en Pieke (IMARES) en ik de 
mand met discards uitzochten en opmaten. 

Tijdens het vissen werden de vangsten van 
het testnet aan stuurboord vergeleken met 
de vangsten van het conventionele net aan 
bakboord. Over de resultaten kan ik helaas 
nog niets kwijt aangezien deze op dit mo-
ment door IMARES worden verwerkt en ge-
analyseerd. 

Pauline Prent


