
Notulen Kenniskring IJsselmeer thema nettenvisserij 

 

www.kenniskringvisserij.nl 

Datum:  16-05-2011 

Tijd:  19:00 – 22:00 

Locatie: Hotel van der Valk, Emmeloord 

 

Aanwezig:  

D.J.T. Berends (Nederlandse Vissersbond/ PO IJsselmeer, voorzitter/secretaris), D.W. van Tuinen 

(Nederlandse Vissersbond/PO IJsselmeer, notulist, uitvoerend secretaris), W. Zaalmink 

(LEI/begeleider), E. Boersma (Ministerie van E&LI, afdeling AKV), M. de Graaf (IMARES/Min. EL&I 

afdeling AKV/b egeleider), P. Bootsma (HI35), S. Bootsma (HI35), J. Last (HN35,HN2), B. last (HN3), P. 

Visscher (UK122), J. Hakvoort (UK238), P. Buis (EH15), J. Klaassen (EH49), W. Klaassen (EH49), J. 

Bakker (WR293), E.S. Rotgans (WR43), H. Bruinink (HK8), P. Schilder (VD64), J. Smit (VD94), J. Visser 

(LE22), S. Visser (LE22), W. Timmerman (GM57), J. Romkes (UK8), S. van Rijn (RWS), R. Noordhuis 

(DELTARIS) en E. Lammens (RWS). 

 

Afwezig: 

Provincie Friesland, Provincie Flevoland en Provincie Noord Holland.  

 

Agenda: 
1. Opening.  
2. Vaststellen van de agenda. 

Vaststellen van de notulen van 24 januari 2011, Bijlage 3. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
4. Veranderingen in het IJsselmeer/Markermeer – dhr. R. Noordhuis (DELTARES) 

5. Visstand ten behoeve van nettenvisserij – dhr. E. Lammens (Rijkswaterstaat Waterdienst) 

6. Korte pauze 

7. Discussie in groepen – dhr. D.J.T. Berends (Voorzitter) 
8. Conclusie en afspraken.  
9. Wat verder ter tafel komt. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting (ca. 22:00 uur). 

 

1. Opening 

Voorzitter opent om 19:00 uur de bijeenkomst. Voorzitter benadrukt dat dhr. Lammens en dhr. Noordhuis 

uitgenodigd zijn om ons te helpen op het gebied van de reducering in de nettenvisserij op het IJsselmeer en 

Markermeer gezien de verplichting vanuit Kader Richtlijn Water. Het doel is om met alle partijen te komen tot 

de gewenste visstand op het IJsselmeer en Markermeer welke onder andere is opgenomen in het VBC Visplan 

2011.  

 

2. Vaststellen van de agenda  

Voorzitter benoemt de agenda, de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen. 

 

http://www.kenniskringvisserij.nl/


4. Veranderingen in het IJsselmeer/Markermeer – dhr. R. Noordhuis (DELTARES) 

Dhr. Noordhuis benoemt dat het IJsselmeergebied al jarenlang onderhavig is aan veranderingen. Met deze 

veranderingen is ook een neerwaartse spiraal waar te nemen in de visstand. De vogelstand is net als de 

visstand ook in deze negatieve spiraal terecht gekomen. De oorzaken worden op dit moment onderzocht in een 

ANT/N2000 project. Het is essentieel dat de oorzaken opgehelderd worden. 

 

Mogelijke oorzaken welke op dit moment worden benoemd zijn: 

 Aanleg afsluitdijk 

 Klimaatverandering 

 Menselijk gebruik 

 Tekort aan voedingsstoffen 

 Verhoging recreatief gebruik  

 

De vermindering van fosfaat in het water kan een teken zijn van het tekort aan voedingsstoffen in het 

IJsselmeer en Markermeer. De vermindering van het fosfaat in het water is te koppelen aan de neergang in de 

visstand. De visstand is mee veranderd met de verminderde algengroei en andere factoren. In een systeem met 

veel algen floreerde de brasem. Een grote hoeveelheid plantengroei leverde een positieve impuls aan de 

bestanden rode baars en blankvoorn. De afname van de driehoeksmossel kan naast het fosfaat als graadmeter 

worden genomen. Uit waarnemingen is gebleken dat er te weinig driehoeksmossels zijn, met name in het 

Markermeer. 

 

Ten tijde van de presentatie worden er een aantal kritische vragen gesteld aan dhr. Noordhuis door enkele 

aanwezige vissers. Voorzitter geeft aan de voorkeur te hebben om eerst de presentatie af te maken waarna er 

verder kan worden gegaan met de discussieronde. Dhr. De Graaf vult aan dat dhr. Noordhuis hier is voor de 

vissers en door middel van de presentatie de vissers niet veroordeeld. Door samenwerking tussen alle partijen 

zal er een helder beeld over de situatie van het IJsselmeer en Markermeer worden geformuleerd. 

 

Dhr. Visscher vraagt waarom de spieringstand zich niet verbeterd ondanks de gunstige omstandigheden de 

laatste twee jaar. Dhr. Noordhuis kan hier geen passend antwoord op geven. 

Dhr. J. Last vraagt zich af of het niet logisch is dat de visstand de laatste jaren is afgenomen door onder andere 

aanleg van eilanden op belangrijke visstekken. Door deze aanleg van eilanden gaan vis- en paaigronden 

verloren en worden het aantal viseters vergroot in de vorm van aalscholvers en sterns. Dhr. Noordhuis 

beantwoordt dat we het ecosysteem niet kunnen stimuleren tot een evenwichtig ecologisch bestand. Vanuit 

het project NMIJ wordt hieraan gewerkt door overheden en wetenschappers. In dit project wordt gezocht naar 

een flexibel systeem welke ten goede komt aan een ecologisch evenwichtig bestand.  

 

Voorzitter vraagt hoe we de samenwerking tussen vissers en wetenschap kunnen intensiveren. De praktische 

kennis van de visserij dient te worden gebruikt. Dhr. Noordhuis ziet in de Kenniskring bijeenkomsten een 

belangrijke stap. Dhr. De Graaf wil de betrokkenheid vergroten door in contact te komen met de vissers. Dhr. 

De Graaf benadert op korte termijn een aantal vissers waarmee hij gegevens over de visserij probeert uit te 

wisselen welke gebruikt kunnen worden voor de wetenschap (AP011-017). Dhr. Van Tuinen zorgt dat de 

contactgegevens van de vissers worden gestuurd naar dhr. De Graaf (AP011-018). 

 

Dhr. J. Last stelt de vraag waarom de vissers niet hoefden mee te werken aan de spieringmonitoring. Dhr. De 

Graaf beantwoordt dat IMARES de spieringbemonstering zag als teveel werk. Dhr. Schilder en dhr. Smit zien 

graag dat deze bemonstering samen met de vissers wel wordt uitgevoerd. Dhr. De Graaf zorgt voor benadering 

van de vissers (AP011-003). 

  



Dhr. S. Bootsma vraagt naar de oorzaken van de vermindering in de visbestanden, er wordt teveel omheen 

gedraaid. Dhr. Noordhuis geeft aan dat meerdere oorzaken zijn, te weten slib, klimaat en voedseltekorten. Dhr. 

Buis ziet maar één oorzaak, het helderder worden van het water. 

 

Voorzitter sluit dit agendapunt af met de woorden dat de vissers betrokken dienen te worden bij de 

onderzoeken en dat er gezamenlijk naar het doel dient te worden gewerkt.  

 

5. Visstand ten behoeve van de nettenvisserij – Dhr. E. Lammens  (Rijkswaterstaat Waterdienst) 

Dhr. Lammens geeft middels de presentatie uitleg over de opties om te komen tot een evenwichtig visbestand 

waarvan 50% van de vis maats dient te zijn. Om tot dit doel te komen zijn er verschillende opties ten aanzien 

van een reducering in de visserijintensiteit. Dhr. Lammens geeft aan dat er de volgende opties zijn welke ook 

benoemd zijn in het VBC Visplan 2011 IJsselmeer & Markermeer: 

 

1. Saneren van 50% van de maximale capaciteit tegen een passend bedrag. Van de overige netten wordt 

jaarlijks 50% in het visplan gereduceerd. 

2. Reduceren van 75% van de maximale capaciteit via het visplan. 

3. Stapsgewijs reduceren van visserijcapaciteit in de periode 2015 -2020 via het visplan. 

4. Invoering quoteringssysteem op baars en snoekbaars. 

 

Dhr. Lammens toont aan wanneer er drastisch zal worden beperkt de vangst maar in beperkte mate zal 

verminderen. Dit houdt in dat er met minder werk bijna hetzelfde kan worden gevangen. Dhr. B. Last geeft aan 

dat wanneer deze berekening op waarheid berust alle vissers zo spoedig mogelijk hun akkoord dienen te 

geven.  

Dhr. Lammens benoemt dat er door de vermindering van het aantal netten in het IJsselmeer en Markermeer 

een evenwichtig bestand kan worden gecreëerd. De hoeveelheid vis zal niet toenemen, je hebt alleen invloed 

op de samenstelling van het visbestand. Dhr. P. Schilder benoemt dat de getoonde berekening kansen biedt 

voor de visserij, uiteraard dient de berekening in de praktijk wel tot uiting te komen. Wel is dhr. Schilder er 

bang voor dat een beperking van de visserij een groei van het aalscholverbestand betekend. 

 

6. Korte pauze 

Voorzitter geeft aan dat er na de pauze in groepen kan worden gediscussieerd over de geschetste 

mogelijkheden om te komen tot de reducering van netten. De heren Buis en Klaassen geven aan hier geen 

waarde in te zien en verlaten de bijeenkomst. 

 

7. Discussie in groepen  - dhr. D.J.T. Berends (Voorzitter) 

Voorzitter geeft aan dat er vanuit de aanwezigen de voorkeur is gegeven om met de hele groep te discussiëren 

over de nettenreducering. Dhr. Van Tuinen zal de opties met de aanwezigen doornemen en per punt worden 

positieve- en negatieve aspecten belicht. Uit de groepssessie kwamen drie keuzen naar voren in de volgende 

volgorde: 

 

1. Saneren van 50% van de maximale capaciteit tegen een passend bedrag. Van de overige netten wordt 

jaarlijks 50% in het visplan gereduceerd. 

Ingang: 2011 

2. Stapsgewijs reduceren van visserijcapaciteit in de periode 2015-2020 via het visplan met een externe 

vergoeding voor het te reduceren aantal merken. 

Ingang: 2011 

3. Stapsgewijs reduceren van visserijcapaciteit in de periode 2015-2020 via het visplan zonder een 

externe vergoeding voor het te reduceren aantal merken. 

Ingang: 01-07-2015 



 

8. Conclusie en afspraken 

Voorzitter geeft aan dat er door de aanwezigen een duidelijke stem naar voren is gebracht over welke optie het  

meest wenselijk is. Voor de onder punt 7. gekozen optie zal er wel een behoorlijk bedrag moeten worden 

vrijgemaakt, ca. 2.000 merken maal € 2.500 (5 miljoen euro). Vanuit het Ministerie van EL & I zal dit een lastige 

opgave worden. Dhr. Bruinink geeft aan dat het benodigde bedrag dient te worden gezocht bij partijen die 

profiteren van de vermindering van visserijcapaciteit. Een partij als Sportvisserij Nederland zou kunnen worden 

benaderd. Voorzitter zal dit inbrengen bij de eerst volgende VBC IJsselmeer/Markermeer bijeenkomst (AP011-

020). 

 

9. Wat verder ten tafel komt 

Geen 

 

10. Rondvraag 

Dhr. Visscher vraagt wat de vervolgstap is nu de meest wenselijke optie is geformuleerd. Volgens dhr. Visscher 

dient deze optie voorgelegd te worden binnen de Ledenraad PO IJsselmeer voor verdere besluitvorming. 

Voorzitter geeft aan dat er inderdaad wordt gerapporteerd door de Kenniskring aan de Ledenraad zodat deze 

partij een besluit kan nemen aangaande deze kwestie.  

 

11. Sluiting 

Voorzitter sluit om 22:00 de Kenniskring bijeenkomst. 

 

Besluiten/actielijst kenniskring IJsselmeer 

Bijgewerkt t/m 30 mei 2011 

Nr.: Datum: Besluit:  Actie door: 

011-003 24.1.2011 Spiering: plan maken om spieringvangsten weer op te 

nemen in jaarlijkse passieve monitoring. 

M. de Graaf 

P. Schilder 

J. Last 

014-006 24.1.2011 Leges vergunning: nagaan waarom er verschil in 

legeskosten is tussen garnalenvisserij en IJsselmeer 

visserij. 

E. Boersma 

011-017 16.5.2011 Contact zoeken met IJsselmeervissers om gegevens en 

kennis te verzamelen t.b.v. de wetenschap  

M. de Graaf 

011-018 16.5.2011 Contactgegevens vissers versturen naar M. de Graaf D.W. van Tuinen 

011-020 16.5.2011 Uitkomsten opties nettenreductie inbrengen in VBC 

IJsselmeer bijeenkomst 

Voorzitter 

 


