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DEN OEVER – ,,Wij gaan voor contractvisserij. Alleen dan kunnen we ook stu-

ren in het garnalenaanbod. Ons uitgangspunt daarbij is de kostprijs.´´ Aan 

het woord op het kantoor van de PO-Wieringen zijn Joop Grin en Ab Post. 

Niet eerder klonk het zo overtuigend: ,,De veilingklok is funest. Beheersing 

van het aanbod, dáár gaat het om!´´ Buiten is de haven zo goed als leeg. De 

Wadgarnalenkotters vissen pal buiten de thuishaven. ,,Mooi hè?´´

Eind juli ontving de PO-Wieringen 
een signaal dat de garnalenprijs 
ging zakken. Die week werden 

Duitse (contract)garnalen weer via de 
klok in Lauwersoog aangeboden. In een 
poging om de aanvoerprijs te verlagen? 
De garnalenprijs ís inmiddels verlaagd, en 
vissers reageren daarop door extra hard te 
gaan vissen. ,,Zie je wel dat de klok niet 
werkt.´´

Joop Grin – agrarisch ondernemer met 
veel bestuurlijke ervaring – werd vorig 
voorjaar na een bestuurscrisis de nieuwe 
voorzitter van de PO-Wieringen en Ab 
Post werd gevraagd in dienst te komen 
als zaakvoerder. Zaakvoerder? ,,Het is 
meer dan alleen secretaris´´, verduidelijkt 
Post, die voorheen kotterschipper in Den 
Helder en daarna bedrijfsleider op de 
Wieringer visafslag was. Grin verduide-
lijkt: ,,Zaakvoerder is een gebruikelijke 
term uit de landbouw. Het is eigenlijk 
hetzelfde als directeur, maar die term past 
niet zo goed.´´

De eerste opdracht voor Grin was de 
PO te herstructureren. Naast hemzelf als 
onafhankelijk voorzitter is gekozen voor 
een tweede deskundig bestuurslid van 

buitenaf in de persoon van de Helderse 
accountant Hans Kousbroek. Kousbroek 
functioneert momenteel overigens nog 
als adviseur. Voor inbreng uit de prak-
tijk zitten er drie vissers in het bestuur. 
Daaronder functioneren twee beheercom-
missies, eentje voor garnalen en eentje 
voor kreeftjes en platvis.

Herstructurering van de Wieringer PO 
leek Grin niet zo moeilijk. ,,En dat was 
het ook niet, maar ik ben geschrokken 
van het functioneren of beter gezegd van 
het niet-functioneren van de sector als 
geheel. Er zal één sterke landelijke orga-
nisatie met twee poten moeten komen: 
eentje voor de belangenbehartiging en 
eentje voor de marktkant. We praten dus 
over een geheel nieuwe club. Die oplos-
sing is ook al door anderen aangedragen, 
maar dan is daar wel bereidheid van de 
spelers in het veld voor nodig om samen 
te werken. De situatie is echter niet blan-
co, en dat leidt tot stagnatie.´´

MZI´s en MSC
Als zaakvoerder legt Post maandelijks 

verantwoording af aan het bestuur. Hij 
stelt de begroting op, beheert het quotum 
van de PO, verzorgt de communicatie met 

de zeventig leden, communiceert met de 
visafslag, zit namens de PO-Wieringen 
in het Kotteroverleg, onderhandelt met 
afnemers over aanvoer en prijzen van 
garnalen, en is verder druk bezet met 
dossiers als de Natuurbeschermingswet, 
mosselzaadinvanginstallaties (MZI´s), het 
label van de Marine Stewardship Council 
(MSC) voor garnalenvissers met het bijbe-
horende garnalenmanagementplan en de 
Kenniskring Garnalen. Vrijwel dagelijks is 
er contact met de voorzitter.

Het open-planproces voor de invul-
ling van 500 hectare MZI-grond op de 
Waddenzee heeft de PO-Wieringen heel 
veel energie gekost. De PO-Wieringen 
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strijdt voor een evenredige lastenverde-
ling. ,,Alles in de Wieringer voortuin, 
inclusief gesloten gebieden, dat gaat niet. 
Onze vissers raakten daarvan overstuur 
en bleek om de neus.´´ Garnalenvissers, 
mosselkwekers, vaste vistuigvissers en de 
bruine vloot zijn het er nu over eens dat 
al die MZI´s niet allemaal op het weste-
lijk Wad mogen komen, zoals eerst in het 
convenant tussen de LNV, de mosselsector 

en natuurorganisaties was vastgelegd. 
In dat kader heeft het ook veel energie 
gekost om de overheid te overtuigen van 
de noodzaak om ook afspraken te maken 
met de garnalensector, waarin behalve 
aan mosselkwekers ook een duurzame 
toekomst aan de Waddenvissers wordt 
toegezegd. De voor vijf jaar toegekende 
NB-wetvergunning is daar het eerste 
resultaat van.

Het garnalenmanagementplan was 
makkelijker op papier te zetten dan uit te 
voeren, moet Ab Post bekennen. Toch is 
zijn verwachting dat dit vergaande plan 
met transparantie als kernwoord met 
ingang van oktober volop draait. Niet 
eerder kan de full-assessment voor het 
MSC-label van start gaan. De Kenniskring 
Garnalen zoekt intussen naar mogelijk-
heden om de discards in de  garnalenvis-
serij omlaag te brengen. Bijvoorbeeld 
met de pulskor, waarvoor vanuit het 
Waddenfonds nu ook financiële steun is 
toegezegd.

Vermarkting
Graag neemt de PO-Wieringen 

namens de leden de vermarkting van de 
door hun leden gevangen garnalen op 
zich en bemiddelt het in jaarcontracten 
die de vissers vervolgens zelf met een 
afnemer afsluiten. De insteek is dan dat 
ieder kwartaal over de prijs wordt onder-
handeld. Daarover zijn gesprekken gaande 
met Klaas Puul en dat moet dit najaar 
zijn beslag krijgen. De PO-Wieringen 
hamert er al langer op dat de kostprijs de 
basis moet zijn. Niemand zou daaronder 
moeten willen leveren. Afhankelijk van 
het garnalenaanbod en de gasolieprijs ligt 
de kostprijs volgens berekening het LEI 
ergens tussen de 3 euro en 3,50 euro.

Meer kunnen de mannen van de 

PO-Wieringen niet zeggen over contract-
visserij en prijzen. ,,Het is belachelijk, 
maar het feit ligt er. Wij kunnen alleen 
intern communiceren, anders hebben we 
volgens deskundige adviseurs geheid pro-
blemen met de mededingingsautoriteit´´, 
aldus voorzitter Grin. Wel willen Grin en 
Post van de gelegenheid gebruik maken 
duidelijk te maken waarom de veilingklok 
voor garnalen faalt. 

,,De klok regelt de aanvoer niet. Zij 
stimuleert vissers om bij een lagere prijs 
meer aan te voeren. Dankzij de klok kan 
de visserman een sluitpost voor de han-
delaar worden. Je kan van niemand ver-
wachten te produceren als er geen markt 
is. Maar in de garnalenvisserij gebeurt 
het. Een ieder zal zijn productie moeten 
aanpassen aan de mogelijkheden in de 
markt. Zoiets is alleen via contractvisserij 
te regelen, daarin leggen twee partijen 
aanvoer en prijs vast. Samen sta je dan 
ook sterk naar de retail toe. Het gaat ons 
in zo´n contract om een fatsoenlijke prijs. 
En als het nodig is beperken we de vis-
serij in dagen, niet in kilo´s.´´

Met de EG-verordening in de hand 
staaft Grin zijn redenering. Hij citeert 
artikel 33 en leest voor dat de verzeke-
ring van redelijke prijzen een taak van 
de producentenorganisaties is, net als de 
zorg voor een redelijke levensstandaard 
van aanvoerders. ,,De enige restrictie 
voor ons is dat we om dat te bereiken 
geen machtspositie mogen innemen. Voor 
alle duidelijkheid: als je structureel teveel 
vangt en aanlandt, hou je het met geen 
enkel systeem vol, niet met de klok en 
niet met contracten. De bereidheid moet 
er zijn om het aanbod aan te passen, 
en nogmaals: middels contracten is de 
mogelijkheid er om te reguleren.´´

Joop Grin en Ab Post aan het roer van de 
PO-Wieringen. De Wieringer PO telt bijna 
zeventig leden en bestaat uit een kleinschalige 
gemengde vloot. De PO promoot de vangst 
graag als ´vis met een verhaal´.
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Joop Grin heeft een gemengd landbouw/veeteeltbedrijf in de Wieringermeer. Hij is bezig in het 
proces van bedrijfsoverdracht aan een neef. Zijn vader was de eerste generatie agrariërs in de 
Wieringermeerpolder. Zijn neef wordt de laatste, want het plan is de grond weer terug te geven 
aan het water om een nieuw randmeer rond Wieringen te maken. ,,Belachelijk, en wrang voor 
de pioniers´´, aldus Grin.
Grin werd begin vorig jaar benaderd door Jan Loonen, oud-voorzitter van het Productschap Vis. 
Loonen was door de PO-Wieringen gevraagd te bemiddelen in een bestuurlijke en financiële cri-
sis. Als oplossing werd voorgesteld schoon schip te maken en een voorzitter van buiten te zoeken. 
Grin heeft in de loop der jaren tal van bestuurlijke functies in grote agrarische organen bekleed, 
zowel regionaal als nationaal. Zo was hij vice-voorzitter van Campina, de melkcoöperatie waar 
Loonen voorzitter van was. Het woord producentenorganisatie had Grin nog nooit gehoord, maar 
hij was bereid zich in de problematiek te verdiepen, en zo werd hij de nieuwe voorzitter van de 
PO-Wieringen.


