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Vissen met een pulskor is een stuk lucratiever dan met de traditionele boomkor.
Een pulskorvisser vangt weliswaar minder
vis, maar heeft ook veel minder kosten. De
netto opbrengst van een pulskorvisser
daarom gemiddeld 50 tot 60 procent hoger dan die van de traditionele boomkorvisser. Dat becijfert Imares-onderzoeker
Bob van Marlen in een vergelijkende studie naar beide vormen van vissen op platvis.
Boomkorvisserij maakt gebruik van
sleepnetten die de platvis uit de bodem
opschrikt. De bodem wordt daarbij door
zware kettingen omgewoeld om de vis in
de netten te krijgen. Pulskorvisserij gebruikt elektrische pulsen om de vis uit de
schuilplekken te drijven. De bodem wordt
daarbij niet zo omgeploegd als bij het
boomkorvissen. Het gebruik van de pulskor is desondanks omstreden. Vooral het
langetermijneffect van elektrische pulsen
op het andere zeeleven is nog niet goed
bekend.
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Imares doet al decennia lang onderzoek
naar de pulskor. In de proef waarover
Van Marlen in het nieuwste nummer van
Fisheries Research schrijft zijn boom- en
pulskorvissers zij aan zij het water op gegaan. Daarbij is met vergelijkbare tuigen
en netten gevist, waardoor verschillen in

vangst voornamelijk zijn toe te schrijven
aan de manier van stimuleren. Van Marlen
vergeleek daarbij boomkorvisserij met
twee alternatieve manieren van pulskorvisserij.
De resultaten zijn opmerkelijk. Pulskorvissers vingen aanzienlijk minder vis:
ongeveer een derde van de hoeveelheid die
boomkorvissers naar boven haalden. Maar
daar zat ook veel minder bijvangst bij. Beide effecten samen zorgden ervoor dat ongeveer eenderde minder schol en tong aan
land werd gebracht. Die lagere vangst
wordt evenwel gecompenseerd door het
veel lagere brandstofverbruik. Vissen met
de pulskor kost ruim de helft minder
brandstof. De netto winst is daardoor ongeveer de helft hoger.
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De veel mindere bijvangst (43 procent
minder ondermaatse vis, 20 procent minder kreeften, krabben) is gunstig voor het
milieu. Daar staat tegenover dat een klein
deel (circa 10 procent) van de gevangen
kabeljauw schade oploopt. De elektrische
pulsen doen volgens Van Marlen de spieren in deze soort blijkbaar zo samentrekken dat de ruggengraat breekt. Dit effect
treedt vooral op bij de grotere kabeljauwen.
De resultaten dragen bij aan de voortdurende discussie over het gebruik van de
pulskor. Op dit moment wordt door de EU
het gebruik van de pulskor met een tijdelijke onthefﬁng beperkt toegestaan. Vijf
procent van de Nederlandse vloot mag vissen met pulskor. 5.
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‘Je wilt altijd meer en met het klimaat is het al 5 over
12, maar toch is dit nieuwe Europese klimaatbeleid zo
slecht nog niet’, zegt Vellinga. ‘We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En met dit beleid zou de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent zijn teruggebracht. Dan
ben je aardig op weg. Ik zou zeggen: ga aan de slag met
deze doelstelling.’
De milieubeweging vindt het te mager. Wat vindt de
industrie en de Nederlandse regering?
‘Brussel is ambitieuzer dan de Nederlandse regering!
En de Nederlandse en Duitse industrie hadden ingezet
op een iets minder ambitieus beleid. Dat snap ik wel,
want op korte termijn krijgt de Europese industrie het
moeilijker door strenge klimaatregels. Die regels verhogen de energiekosten.’
Dan moeten ze energie besparen, maar daarover is geen
afspraak gemaakt?
‘Daar ben ik niet rouwig om. Je kunt allerlei afspraken
maken over energiebesparing, maar bepalend daarbij
is de energieprijs. Als de energieprijs hoog is, gaan bedrijven vanzelf energie besparen. Nu de energieprijzen
laag zijn, is er geen prikkel om te besparen. In landen
als Nederland en Duitsland is een overcapaciteit aan
energie, vanwege de crisis en grote investeringen in
duurzame energie in Duitsland. Door die overcapaciteit staan er tien gascentrales stil in Nederland. Dan
kun je van alles afspreken, maar als er geen prikkels
zijn voor de energieverbruikers om te besparen, dan
lukt het niet. Een stevige minimumprijs voor CO2-rechten is nodig, dan gaat de besparing vanzelf.’
U klinkt behoorlijk tevreden over dit klimaatbeleid.
‘Ja, dit beleid is prima, gelet op de politieke wind die er
waait in Europa. Maar het plan moet nog door het Europees parlement. Vervolgens moeten de beleidsinstrumenten om het doel te bereiken nog worden ingevoerd.
Er is nog veel te doen.’ $6
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‘Lecturers serve their students best if they
display and explicate their own ignorance’
Gilbert R. Leistra, promoveert op 5 februari in Wageningen
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