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Verslag elfde bijeenkomst vrijdag 18 november 2011. 

Aanwezig:  

Adriaan Hoogesteger (DCI electronics), Jan de Haan (WR57), Pieter Wouda (ST20), Piet Boerdijk 

(WR 20/WR 40), Adri Mol (KG8) Adri Stouten (GO57), Jan Koster (DB), Sjoerd Norden, Arjan Both, 

Stefan Tijsen (WR29), Corry Nagel (HA31), Conny Loonstra (VisNed), Wim Zaalmink (LEI).  

Rosemarie Nijman (IMARES), Josien Steenbergen (IMARES),  

Afwezig mkg: Ab Post, Hans Poepjes (WON77), Hans Arkenbout (UK190), Albert Baaij (TH10), Erik 

Rotgans (WR54), Bart Verschueren (ILVO), Sander van Rijswijk (CIV Den Oever).  

 

1. Opening, mededelingen, 

Wim opent de vergadering en vermeld dat de kenniskring helaas niet compleet is. In verband met 

de afwezigheid van Ab Post zal Wim de vergadering voorzitten.  Ondanks dat er een aantal mensen 

niet bij konden zijn is besloten wel bijeen te komen omdat er veel ontwikkelingen zijn die kunnen 

worden besproken. Zoveel dat we niet eens alles in deze middag aan de orde kunnen stellen. 

Daarom zal in januari/ februari een speciale markt/puls bijeenkomst worden georganiseerd. 

 
Ter introductie van de marktbijeenkomst licht Stefan kort zijn bedrijfsconcept toe. Het gaat om een 

toekomstvisie van de visserij keten (van begin tot eindproduct). Dit concept kan grote voordelen 

opleveren voor zowel de vissers als de afnemers (restaurants etc.). Volgende keer meer.  

 

2. Verslag vorige bijeenkomst 15 april 2011 (bijgevoegd) 

Akkoord. 

 

3. Ervaringen met de blackbox (toelichting door werkgroep Black Box en Adriaan 
Hoogesteger) 

Als pilot is de blackbox toegepast op 5 schepen (zie presentatie Adriaan Hoogesteger). In eerste 

instantie is de blackbox ontwikkeld om toezicht te kunnen houden op vistijden en locatie van 

vissen. Bij de pilot is tevens gekeken of het ook mogelijk is om de blackbox toe te passen ter 

controle van het gehanteerde motorvermogen via meting van het toerental en eventueel 

brandstofverbruik. Conclusie is dat de pilot is geslaagd, het systeem werkt en het is mogelijk om 

motorvermogen vast te stellen. Een volgende stap is om deze blackbox ook te testen op een schip 

met meer PK (>300). Er was nog discussie over het implementeren van de blackbox. Aldus 
sommigen is een sanctiesysteem cruciaal om het systeem te laten werken. Dan zou het dus 

wettelijk verplicht moeten worden om de blackbox aan boord te hebben. Dit is iets om uit te 

zoeken. Ten slotte werd opgemerkt dat er al een apparaat bestaat om motorvermogen te testen 

aan boord. Ook zijn er al verschillende volgsystemen in gebruik voor schepen (AES/VMS). Met 

andere woorden belangrijke vraag is: wat is de meerwaarde van de blackbox ten opzichte van 

bestaande systemen en in hoeverre is de BlackBox complementair.  

 

Aanbevelingen 

• Testen van het systeem op een schip met meer PK (> 300) 
• Uitzoeken hoe het systeem te implementeren (vrijwillig of wettelijk?) 

• Verschillende volgsystemen op een rij (VMS, AES etc) en kijken wat voors- en tegens zijn. 

In hoeverre is de Black Box complementair? 

 

4. Ervaringen met de garnalenpuls bij TX25 en HA31. 

Na toepassing van de garnalenpuls op de TX25, vist nu ook Corry Nagel (HA31) sinds een week of 

6 met de garnalenpuls. Corry ligt toe: aan de hand van een aantal foto’s worden technische 

obstakels en vooruitgangen besproken. Het pulssysteem zit opvallend simpel in elkaar, waardoor je 
als visser veel zelf kan repareren, dit wordt gezien als een groot voordeel. Het net waarmee wordt 

gevist is vierkant. Ter vermindering van bijvangst en eventuele bodemberoering is het uiteindelijke 

doel om zonder klossen te vissen. Nu wordt er nog wel met klossen gevist, al zijn het wel minder 
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klossen dan met regulier tuig wordt gebruikt. Er zijn een aantal vragen over vangstefficiëntie en 

(vermindering) van bijvangsten. Hopelijk kan Bart daar een volgende keer meer over vertellen. 
Wel wist Conny uit eigen ervaring te vertellen dat met de puls meer garnalen worden gevangen 

dan met conventioneel tuig. Helemaal overdag lijkt de puls meer efficiënt. Daarnaast is ook 

brandstofverbruik lager. Gezien de huidige situatie in de garnalenvisserij met het te grote aanbod 

moet je je afvragen hoe wenselijk het is om een tuig te implementeren dat nog efficiënter vist. De 

kosten van het pulssysteem liggen tussen de €55.000 en €60.000, inclusief aan boord zetten komt 

het neer op €75.000. In tegenstelling met de pulsvisserij op tong lijkt de terugverdientijd op dit 

moment nog erg lang, maar er kan nog veel geoptimaliseerd worden. Vraag is dus of een 

investering in de pulsvisserij rendement technisch wel interessant is. Zou goed zijn ook naar de 
economische kant van de puls te kijken. Dit zal bij de analyse van het systeem zeker worden 

uitgewerkt. 

 

Aanbevelingen: 

• Meer informatie over vangstefficiëntie en bijvangsten (resultaten Bart Verschuren) 

• Onderzoek naar technisch en economisch rendement  

• Update voortgang van ontwikkelen van het combi systeem (combinatie tong/garnalen 

puls): Albert Baaij. 
 

5. Mogelijkheden van onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij in Natura2000- 

gebieden (Josien) 

Het gaat om een nieuw project in opdracht van het ministerie. Het project duurt 3 jaar en wordt 

deels door de sector gefinancierd.  Doel van het project is om aanvullende gegevens te verzamelen 

over de garnalenvisserij. Deze aanvullende gegevens zijn onder andere nodig voor de nieuwe NB-

wet vergunning in 2013 en kunnen ook worden gebruikt in het MSC proces.  Het project bestaat uit 

twee onderdelen:  
1. Effecten van garnalenvisserij op het bodemecosysteem 

2. Omvang en samenstelling van de bijvangsten 

Josien licht het bijvangstonderzoek toe in een ppt. Voor het bijvangstonderzoek is een 

referentievloot van 20 schepen nodig. Deze 20 schepen zullen maandelijks zelf een tweetal 

monsters nemen van hun discards. Deze monsters worden in de haven door IMARES opgehaald en 

geanalyseerd. Eerste reacties waren dat de voorgestelde proefopzet praktisch uitvoerbaar is. Wel 

waren er een aantal zorgen, als we meewerken, wat zijn dan de gevolgen? Worden de gegevens 

niet tegen ons gebruikt? Feit is dat de overheid en maatschappij nu eenmaal veeleisender worden, 
zonder deze gegevens wordt het überhaupt lastig nog een NB-wet vergunning te krijgen. Als sector 

is het belangrijk om transparant te zijn en welwillend op te stellen als het gaat om het verzamelen 

van informatie over de visserij. Wim benadrukt dan ook dat vanuit de kenniskringen een goed 

voorbeeld moet worden gegeven, en vraagt de kenniskring leden zich aan melden als vrijwilliger 

voor het project. Wordt vervolgd. 

 

6. Onderzoek vermindering ziftsel (Rosemarie) 

In het najaar van 2011 heeft Jan de Haan (WR57) een pilot proef uitgevoerd om te kijken of nog 
winst te behalen is in het verminderen van ziftsel en discards door wijder te gaan vissen.  Hierbij 

heeft hij een 6-tal vergelijkende reizen uitgevoerd. Rosemarie laat de eerste resultaten zien in een 

powerpoint (zie bijlage). Zou goed zijn om voor het draagvlak ook iemand in de zuid te laten 

vissen met wijdere mazen. Andere mogelijke aanpassingen is om voor in het net met 15mm te 

vissen. Dit wordt toegepast in de zuid.  

 

Volgende stappen 

• Kennisdocument: samenvatten huidige resultaten. 
• Voorstel voor de volgende stappen van het onderzoek. 

• Gesprek met Arie Stouten over aanpassing in de voorkant van het net 

• Toepassing in de zuid 

 

7. MSC en MSC gerelateerde onderwerpen zoals de criteria voor spoel/sorteermachines 

(Conny Loonstra)  

Eind juni is de certificeerder langs geweest. Het behalen van MSC loopt vast op het principe 1 (P1, 

duurzame visbestanden). Voor P1 moet de visserij kunnen aantonen dat de bevissing niet leidt tot 

overbevissing of uitputting van het bestand van de beviste soort. Voor garnaal is dit echter moeilijk 
aan te tonen, omdat er geen bestandsschatting is van garnaal. Er is nu een alternatieve Catch 

Control Rule (CCR) voorgesteld voor het beheren van het garnalenbestand (zie www.crangon.nl). 

Het komt erop neer dat de garnalen worden beheerd op basis van de LPUE’s; vallen de LPUE’s 

beneden een van te voren bepaalde minimumwaarde, dan worden beperkingen ingesteld. Eis van 
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de certificeerder is dat deze CCR en minimum LPUE waardes worden gevalideerd. Hiervoor krijgt 

IMARES binnenkort een opdracht.  
 

Concreet wordt de vraag gesteld hoe lang het nog gaat duren voor MSC is behaald. Het verleden 

heeft geleerd dat het moeilijk is om hierover concrete toezeggingen te doen. Maar als de ‘hobbel’ 

van P1 is genomen dan ziet het er gunstig uit. Over onze buurlanden is in zoverre bekend dat ze 

nog niet zover zijn als wij met het behalen van MSC. Lijkt erop dat Duitsland de situatie in 

Nederland afwacht.  

 

Een ander punt is dat de spoelsorteermachines aan boord  moeten voldoen aan bepaalde 
criteria/eisen. Op het moment zijn deze criteria niet gedefinieerd en dan is het moeilijk een 

controle uitvoeren. Een werkgroep onder leiding van Mark Nijhof is hiermee aan de slag gegaan. 

Mogelijke criteria zijn nu samengevat in een document. Conny zal dit document toesturen en 

vraagt aan de aanwezigen of ze dit document willen doornemen en de criteria te beoordelen.   

 

8. Wat verder ter tafel komt (stand van zaken overlevingsbak, toekomstvisie 

garnalenketen, datum en onderwerpen volgende bijeenkomst), rondvraag. 

De overlevingsbak van fa Schilder wordt toegepast op de ST20. Tot nu toe zijn er verschillende 

kleine dingen geprobeerd. Nu wordt er een model gebouwd waarmee echte proeven kunnen 

worden gedaan. Eerste indruk is dat de overlevingsbak wel lijkt te werken voor platvissen, echter 

de rondvissen (zoals jonge haring ) zijn moeilijk onder water te scheiden van garnaal.  
 

Rondvraag  

Conny verzoekt mensen om foto’s van projecten, actualiteiten voor de nieuwsberichten op 

www.crangon.nl. Deze website zal binnenkort worden geactualiseerd. 

De volgende kenniskringbijeenkomst vindt plaats in februari 2012. Afzet en markt vormen dan het 

hoofdthema. 


