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Verslag deelname Kenniskring (KK) staand want aan ronde tafel conferentie “Duurzame 
visserij in offshore-windparken op zee”, Brest, 15 juli 2016 

 
Auteur: deelnemer Rems Cramer namens de KK staand want mede op basis van rapportage  

van de ‘Netherlands Business Support Office’ (NBSO/ RVO) te Nantes, en met 
medewerking van Olga van der Valk (Wageningen Economich Research) en Christine 
Rockmann (Wageningen Marine Research). 

 
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 is er de wens, ook van de 
Nederlandse overheid, om meer inzicht te krijgen op hoe dat medegebruik georganiseerd 
wordt.  
 
In april 2016 werd door leden van de Kenniskring Staand want, de Kenniskring Kleinschalige 
visserij en het ILVO een verkennende reis naar Frankrijk gemaakt. Samenvattend kan gesteld 
worden dat er contacten gelegd zijn met vertegenwoordigers van de Franse overheid en het 
visserijbedrijfsleven wat betreft medegebruik. Ook is door de ontwerper zijn ‘(kleinschalige) 
schip van de toekomst’ gepresenteerd. Helaas dient het ontwerp nog productie gereed te 
worden gemaakt, waarvoor Franse steun nodig is. De NBSO heeft toegezegd, ook met hulp 
van de Nederlandse ambassade, hierin te helpen. E.e.a. was aanleiding met een Nederlandse 
delegatie deel te nemen aan de conferentie in Brest.  
 
Zie ook het kennisdocument ‘ Verslag studiereis Kenniskring (KK) staand want, Kenniskring 
kleinschalige visserij en het ILVO aan België en Frankrijk. Periode: 18 t/m 25 april 2016’ . 
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Doelstellingen 
 
Deze conferentie, welke werd gefaciliteerd en voorgezeten door de NBSO, maakte deel uit 
van een grote maritieme manifestatie in de havenstad Brest. Binnen het onderdeel ‘Business 
tot Business’ was het thema innovatie in de maritieme sector, waarbij offshore windparken 
ook- en met name in Bretagne zeer actueel zijn.  
 

Het openstellen van windmolenparken op zee biedt mogelijkheden voor de kleine visserij op 
visgronden waar grote vissersschepen niet kunnen komen. 

Het samenbrengen van verschillende partijen uit Nederland en Frankrijk van de kant van 
overheid, ontwerpers, bouwers en vissers is in eerste instantie bedoeld als aanzet om de 
mogelijkheden in kaart te brengen voor samenwerking. 
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Deelnemers, deelname toegezegd (*= niet aanwezig) 

CRAMER, Rems Visser 
Lid KK Staand want. 
Project ‘Vissen voor de wind’ 

rrcramer@ziggo.nl 

GLORENNEC, Pierre Yes Avel-Vor 
Ontwerper ‘schip van de 
toekomst 

py.glorennec@avel-vor.fr 

SCHERMER VOEST, Wilbert Ministerie EZ w.l.m.schermervoest@minez.nl 

MEYRIER, Martin * Gedelegeerde Bretagne Martin.meyrier@bretagne.bzh 

LE NEZET, Olivier * Visserij vertegenwoordiger olenezet@bretagne-peches.org 

PERVÈS, Philippe DCNS 
Ontwikkelaar van o.a. 
windparken 

philippe.perves@dcnsgroup.com 

ROCKMANN, Christine Imares Christine.rockmann@wur.nl 

VALK, Olga van der LEI Olga.vandervalk@wur.nl 

TAAL, Kees Rederij W. van der Zwan 
Stichting Noordzeeboerderij 

k.taal@wvanderzwan.nl 

MERRIEN, Violaine * Comité Regional de Pêche 
Visserij vertegenwoordiger 
FLO Windparken St. Malo 

cdpmem35@bretagne-peches.org 

CAVAGNA, Anne-Julie Project Listao 
(Ontwerpers innovatieve 
vissers vaartuigen) 

ajcavagna@hotmail.fr 

MARIN, Julien Project Listao aqua136@hotmail.fr 

BOTHOREL, Alain Project Listao aqua136@hotmail.fr 

VAN HEREL, Reinier Damen Shipyards reinier.van.herel@damen.com 

BUISE, Huub * Ambassade des Pays-Bas  

TUIL, Erwin NBSO Nantes nbso.nantes@gmail.com 

BRINKHORST, Jan vertaler jan@binkhorst.org, jan.binkhorst@gmail.com 

CABASSE, Eugenie vertaler eugenie.cabasse@free.fr 

 

Noot: de opkomst van de Franse deelnemers was dramatisch laag. Ifremer hadden aangeven 
vertegenwoordigers af te vaardigen, maar kwam dat niet na. Politici en visserij 
vertegenwoordigers waren ondanks toezeggingen niet aanwezig.  
Dit was niet verwacht door de initiatiefnemer van de Nederlandse afvaardiging, Rems 
Cramer. Organisatoren Bureau Bretagne en de NBSO hadden in april tijdens de 
voorbereidende trip er blijk van gegeven te staan voor goede contacten en een accurate 
organisatie.  
Desgevraagd stelden de laatsten dat de overkoepelende organisatie van het evenement zich 
had verslikt in de massaliteit van het hele evenement, waardoor de nodige logistieke- en 
bereikbaarheidsproblemen waren ontstaan.  Tevens waren er conflicterende afspraken en 
verplichtingen die opkwamen na ontvangst en  acceptatie van de uitnodiging van de NBSO. 

mailto:py.glorennec@avel-vor.fr
mailto:Martin.meyrier@bretagne.bzh
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Ook de vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade waren niet vertegenwoordigd 
vanwege de aanslag in Nice, de avond tevoren.  
Verslag  

De discussie over de problematiek en de oplossingen leverden onder andere de volgende 
inzichten op: 

• Vanwege het ontbreken van vertegenwoordigers van de Franse overheid/ 
wetenschap/ visserij spitste de discussie zich (slechts en helaas) toe op de kansen 
voor Franse scheepsontwerpen in windparken. De kennis- en ervaring met 
betrekking tot algenkweek in Bretagne, de noodzakelijke Franse vlootvernieuwing 
waar steun voor mag worden verwacht en de aanpak/ resultaten m.b.t. 
medegebruik, bijvoorbeeld in de baai van St. Malo konden daardoor niet aan de 
orde komen. 

• Windmolenparken op zee zijn zowel voor Franse als Nederlandse vissers een 
potentiële bron van inkomsten. Naast vis, biedt de infrastructuur van de parken ook 
mogelijkheden voor schaal- en schelpdieren.  

• Het openstellen van de Nederlandse windmolenparken in 2017 biedt de mogelijkheid 
voor Nederlandse vissers, maar de schepen die voldoen aan de specifieke vereisten 
zijn nog niet voor handen. Van Franse kant zijn er twee partijen aanwezig die al ver 
gevorderd met de ontwikkeling daarvan: Pierre-Yves le Glorennec ( http://www.avel-
vor.fr/en/accueil/)  en de groep van het project Listao. 
( http://voileautravail.jimdo.com/ ) 

• De Franse visserijsector is behoudend en zit vooralsnog niet te wachten op grote 
innovatie. De meeste vissers hebben kleine schepen en blijven in de buurt van de 
Franse kust. Tegelijkertijd dreigt de Franse kleine visserij ten onder te gaan door 
overbevissing in eigen water. Geld om te innoveren is er doorgaans niet en vaak 
leven de vissers onder het bestaansminimum. 

• In het verleden heeft de Franse overheid innovatie gefaciliteerd door grootschalige 
subsidiëring van nieuwe schepen. Vissers konden nieuw materiaal laten bouwen 
(ondersteuning kleine scheepsbouw) in ruil voor het inleveren en vernietigen van de 
oude vloot. Dat programma is in de jaren vijftig zeer succesvol geweest. 
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Resultaat  

Wat betreft medegebruik is er weinig met de Fransen bereikt om de aangegeven redenen. 

Wel heeft de Nederlandse delegatie (kleine visser/ grote visser/ wetenschap/ overheid) 
gelegenheid gehad buiten het programma om bij te praten en te brainstormen over 
medegebruik, waarvan dan ook dankbaar gebruik is gemaakt. 

Technisch zijn er mogelijkheden in Frankrijk die aansluiten op de eisen als geformuleerd bij 
‘Vissen voor de wind’. De aanwezige ontwerpers Le Glorennec en Marin hebben ontwerpen 
die zo goed als klaar zijn of al klaar zijn. De eerste heeft een monohull ontwerp. Listao is een 
catamaran-ontwerp dat door de constructie voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden 
(visserij / klein transport / onderhoud van windmolenparken). De ontwerpers geven aan dat 
een prototype gebouwd kan worden. Wat ontbreekt is de financiering van ongeveer een half 
miljoen euro per prototype. 

Damen Shipyards is geïnteresseerd in verdere studie om de prototypes te bouwen. 

Voorgesteld is om, als er een prototype komt, eerst een pilot te doen in Nederland waarbij 
Franse vissers die wel belangstelling hebben voor deze innovatie worden uitgenodigd om te 
kijken in Nederland. 

Follow up 

Onderzoeken of er een tweede bijeenkomst is te beleggen met de betrokkenen. Locatie zou 
dan Nederland moeten zijn.   

Daarbij zouden dan ook de afwezige vertegenwoordigers van Franse zijde moeten zijn. Ook 
zou de aanwezigheid van windpark exploitanten zeer gewenst zijn. Vervolgstappen kunnen 
geïnitieerd worden door NBSO Nantes i.s.m. EZ en ambassade Parijs.  

Inmiddels zijn er besprekingen tussen I&M/ EZ/ vissers/’Vissen voor de wind’ wat betreft de 
randvoorwaarden voor uit te voeren pilotprojecten in de bestaande Nederlandse 
windparken in 2017/ 2018. Ook is er tussen ’Vissen voor de wind’ contact gemaakt met 
Damen Shipyards. 

Een presentatie ‘KK breed’ wat betreft de windparken in 2017, na het bekend worden van 
de ‘randvoorwaarden medegebruik windparken’. 

 


