Strandvisserij met staande netten
actuele knelpunten
Nieuwe regels vragen om handhaving

Ruimteconflicten lokaal oplossen

De afgelopen jaren zwemt er in de strandzone steeds meer
dure zeebaars. Ook de kabeljauwstand neemt weer toe.
Daarmee wordt de strandzone steeds interessanter voor de
visserij. Dit geldt niet alleen voor de beroepsvisserij, maar ook
voor de hengelsport en de stroperij met hengels en/of netten.
Tegelijkertijd is ook de strandrecreatie geïntensiveerd. Alles bij
elkaar leidt dit steeds vaker tot ruimteconflicten, waarbij, door
het ontbreken van regelgeving en controle, moeilijk is na te
gaan wie daarvan de veroorzaker is. Inmiddels is er een begin
van regelgeving. Met ingang van 2010 mogen er namelijk
alleen nog maar gemarkeerde netten van geregistreerde
beroepsvissers in zee staan. Zo is het duidelijk welke netten
van welke visser zijn en kunnen er dus gemakkelijker afspraken
over worden gemaakt. Uiteraard vraagt dit ook om handhaving
van de regels en het aanpakken van stroperij door het bevoegd
gezag.

De situatie langs de Nederlandse kust is op verschillende
plekken zo verschillend dat het onmogelijk is om de
ruimteconflicten het hoofd te bieden met één pakket
maatregelen. Langs minder toegankelijke delen van de kust
zijn er zelfs geen ruimteconflicten. Daar waar ze zich wel
voordoen, kunnen de diverse groepen strandgebruikers ter
plaatse meestal vrij snel de hinderlijke of gevaarlijke situaties
in kaart brengen. Daarna moeten de betrokken partijen
goede afspraken maken. Meestal kunnen de verschillende
gebruiksvormen met enig overleg in harmonie naast elkaar
plaatsvinden in dezelfde ruimte. Conflicterende gebruiksvormen
kunnen elkaar vrijwillig in ruimte en/of tijd uit de weg gaan. Bij
zeer intensief strandgebruik met een beperkte flexibiliteit in tijd
en ruimte kan het soms nodig zijn om lokale regulering toe te
passen, bijvoorbeeld in de vorm van zoneringen.

Tegengaan van ongewenste bijvangst

Voorlichting en communicatie

Bij alle visserijen kan zich ongewenste bijvangst voordoen.
De beroepsvissers doen er alles aan om dit te voorkomen.
Doordat ze niet dun netwerk gebruiken en in de winter niet
op harder en zeebaars vissen, hebben ze geen bijvangst van
zeezoogdieren. De bijvangst van vogels voorkomen ze door
de netten nooit in de buurt van vogels achter te laten. Toch
wordt de strandvisserij regelmatig aangewezen als verdachte,
bijvoorbeeld als er dode bruinvissen aanspoelen op het strand.
Strandvissers zetten zich daarom actief in voor het onderzoek
naar de oorzaken van bruinvissterfte.

De strandvisserij met staande netten is niet bij iedereen
bekend. Toch kunnen langs de hele kust netten
van beroepsvissers staan. Daarom is het goed dat
belanghebbenden (overheden, burgers en recreanten) meer
weten over deze visserijvorm. Meer kennis over deze visserij
zal ook bijdragen aan de acceptatie ervan en aan het vinden
van oplossingen voor ruimteconflicten. Kennis over hoe netten
in het water staan en hoe ze zijn gemarkeerd is bovendien
goed voor de veiligheid van waterrecreanten.
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