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Visserij niet in Noordzeeoverleg

VisNed laat initiatief
over aan Nee-kamp
URK – VisNed gaat niet
aan tafel bij het Noordzeeoverleg en laat het initiatief bij het zogenoemde
Nee-kamp.

Idee voor selectieve tongvisserij

TH 10 test drempelpaneel
H Ontwerp van Van Wijk op
basis van tekeningen van Pieke
Molenaar, productie bij Westvoorn en het intuigen aan boord
van de TH 10. Het drempelpaneel is een U-vormig paneel dat
de tunnel in het net opdeelt in
een boven- en ondercompartiment. Het paneel bestaat uit
versterkt zeildoek met acht rijen
met ‘drempeltjes’ met ontsnappingsgaten van 220 bij 30 mm.
Achter het paneel scheidt een
50 mm-paneel de kuil vanaf de
strop in een onder- en een bovenkuil.

STELLENDAM – Kun je
tong in het net scheiden en
daardoor meer discards
van overige vissoorten
laten ontsnappen? De TH
10 voerde vorige maand
praktijktesten uit met een
zogeheten drempelpaneel
in een verlengde tunnel
voor de kuil.
Op vrijdag 16 april experimenteerde de TH 10 onder
wetenschappelijke begeleiding
van Wageningen Marine Research met het drempelpaneel in
het pulstuig. Het drempelpaneel
is een netinnovatie die gebruik
maakt van het gedrag van tong
in het net.

Compartimenten
Uit videobeelden gemaakt
in de tongvisserij en testen met
het drempelpaneel en vis in het
Visserij-innovatiecentrum Zuidwest blijkt dat tong vaak aan de
onderkant van het net zoekt
naar een uitgang. Het drempelpaneel is een U-vormig paneel
dat de tunnel in het net opdeelt
in een boven- en ondercompartiment. Het paneel bestaat uit
versterkt zeildoek met ‘drempel-

tjes’ met ontsnappingsgaten van
220 bij 30 mm. Achter het paneel scheidt een 50 mm-paneel
de kuil vanaf de strop in een
onder- en een bovenkuil.
Bedenker van het net met
drempelpaneel, Pieke Molenaar
van Wageningen Marine Research, hoopte te zien dat de tongen door de ontsnappingsgaten
naar het ondercompartiment
van het net zouden gaan. Bij
een succesvolle scheiding tussen tong (onder) van de rest van
de vangst (boven) zou de maaswijdte van de bovenkuil waar
de rest van de vangst in terecht
komt kunnen worden vergroot
om ondermaatse vissen te laten
ontsnappen. De tong zou in een
80 mm kuil kunnen worden opgevangen zodat maatse exemplaren niet ontsnappen.

Blokkeren
De eerste experimentele trekken bestonden uit het goed afstellen van het net met bollen,
vliegers en slijtlappen om het
vissend te krijgen zonder dat
het kapot ging. In daarop volgende trekken bleek al gauw
dat slangsterren en mesheften
in combinatie met de ophoping

van zand de gaten blokkeerden,
waardoor slechts enkele tongen
in de onderkuil van het net geraakten.
Johan Baaij van het visserij-innovatiecentrum, schipper
Robert Zwagemaker en onderzoeker Pieke Molenaar zien
perspectief voor verbetering. Ze
gaan zich daarom verder beraden over hoe het drempelpaneel
met andere afstellingen zou
kunnen functioneren. ,,Geen
enkele experimentele netinnovatie werkt in één keer precies
zoals van te voren verwacht. Het
vergt uitproberen en aanpassen
voor je kan concluderen of een
ontwerp kansrijk is om de selectiviteit te verbeteren’’, aldus
Molenaar.

Onderzoekssamenwerking
De test met het drempelpaneel werd uitgevoerd in het
kader van het project Onderzoekssamenwerking Selectiviteit & Overleving. Dit is een samenwerkingsproject dat wordt
uitgevoerd door Wageningen
Marine Research, de Nederlandse Vissersbond en VisNed.
Het drempelpaneel werd vervaardigd door Van Wijk en het

net door Coöperatie Westvoorn
in Stellendam.
Vissers met ideeën voor netinnovaties die de selectiviteit
mogelijk verbeteren zijn uitgenodigd om dit te bespreken met
Pieke Molenaar: pieke.molenaar@wur.nl.

Youtube-kanaal
Op het Youtube-kanaal van
WMR staat een filmpje met
uitleg over het idee van het
drempelpaneel en de testen in
het Visserij-innovatiecentrum
Zuidwest. Zoekterm: Wageningen Marine Research & selectief
vissen op tong – maar hoe dan?

Het bestuur van VisNed heeft
dat gemeld aan voorzitter Sybilla Dekker van het Noordzeeoverleg. Het Nee-kamp betreft
de Nederlandse Vissersbond,
PO-Urk en PO-Rousant. Tenzij
mevrouw Dekker aangeeft dat er
minder visgebieden op slot gaan
wordt er niet verder gesproken
over de drie beschikbare visserijzetels in het Noordzeeoverleg.
Dekker had de visserijorganisaties in maart uitgenodigd om
het Noordzeeakkoord te onderschrijven en aan tafel te gaan
bij het Noordzeeoverleg. Na de
uitnodiging voerde ze gesprekken in Zoetermeer en Urk met de
visserijorganisaties.
VisNed had in hun bestuursvergadering met de producentenorganisaties een meerderheidsstandpunt ingenomen om
graag bij het Noordzeeoverleg
aan tafel te gaan. PO-Urk was
en blijft tegen zolang er niet
gesleuteld wordt aan het Noordzeeakkoord, met name aan de
te sluiten vangstgebieden. Wat
PO-Urk betreft gaat er op de
Noordzee maximaal 10 procent
als natuurgebied voor de vissers
op slot. In het Noordzeeakkoord
staat dat 15 procent voor bodemberoerende visserij verboden wordt.

Meerderheid/minderheid
De vier producentenorganisaties Delta-Zuid, Texel, West
en Wieringen vormen een kleine meerderheid binnen VisNed,
maar een minderheid op het totaal van de Nederlandse kottervloot. Hoewel deze vier instemmen met het Noordzeeakkoord
en deelname aan het Noordzeeoverleg gewenst vinden, willen
en kunnen ze het daarom niet
tekenen. Vorig jaar is immers
afgesproken dat (een meerderheid van) de vissers zelf en niet
de bestuurders uiteindelijk zouden beslissen.
Na de afzonderlijke gesprekken in Zoetermeer en Urk met
mevrouw Dekker zouden de
visserijbestuurders van de Nederlandse Vissersbond en VisNed nogmaals een gezamenlijk
gesprek voeren over deelname
aan Noordzeeoverleg. Wat de
meerderheid van VisNed betreft
heeft dat evenwel geen zin als
de meerderheid van de vissers
toch niet instemt met het Noordzeeakkoord. Het Nee-kamp heeft
een duidelijk statement afgegeven: met het huidige Noordzeeakkoord wordt géén perspectief geboden aan de kottersector.
Daarin dient verandering te komen alvorens gehoor te geven
aan de uitnodiging om aan tafel
te komen bij het Noordzeeoverleg.

Sleutel
In een mailwisseling met
mevrouw Dekker vorige week
stelt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt, mede namens
de PO-Urk en PO-Rousant, dat

de discussie rondom het Noordzeeakkoord heeft geleid tot een
zeer bewogen jaar binnen de
kottersector. Daar wordt aan
toegevoegd dat alle vissers en
bestuurders wel wensen deel te
nemen aan het Noordzeeoverleg
als daar gesproken wordt over
de toekomst van de kottervloot.
De sleutel daarvoor wordt in
handen van mevrouw Dekker
als onafhankelijk voorzitter gelegd. De meerderheid gaat namelijk niet het Noordzeeakkoord
onderschrijven als voorwaarde
om aan tafel te mogen komen.
Uitgezien wordt naar een vervolggesprek om alsnog aan te
kunnen schuiven.

LNV wijst
oplossing
Borkumer Stenen
van de hand
URK/DEN HAAG – Het
ministerie van LNV is het
niet eens met de oplossing
vanuit de visserij om de
zuidkant van de Borkumer
Stenen vrij te spelen.
In het Noordzeeakkoord staat
tot schrik van de garnalenvissers
een groot gesloten gebied boven
Schiermonnikoog ingetekend.
Visserijbestuurders hadden dat
vorig jaar over het hoofd gezien.
Onder aanvoering van de Nederlandse Vissersbond werd vorig
jaar een alternatief plan met een
redelijke oplossing ingediend,
met minder gesloten gebied aan
de zuidkant en meer gesloten
wateren aan de westkant van de
Borkumer Stenen.
Na maanden heeft het ministerie LNV dit alternatief afgekeurd,
onder andere vanwege de aanwezigheid van ecologisch waardevolle Lanice-velden (gebieden
met kokerwormen).

Extra geld in
maritiem
scholingsfonds
Flevoland
LELYSTAD – De provincie
Flevoland heropent het loket Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland.
Gedeputeerde Staten hebben
vorige week besloten tot een herverdeling van financiële middelen
binnen de zogeheten Regiodeal.
Het succesvolle loket gaat met
ingang van mei weer open. Voor
maritieme opleidingen is 200.000
euro extra beschikbaar gesteld.
Aanvankelijk was er 9 ton beschikbaar, waarvan 50.000 euro
specifiek voor de IJsselmeervisserij. Eind februari bleek het budget
van 8,5 ton plots volledig benut
te zijn en moesten vissers teleurgesteld worden. De eerste weken
van 2021 ging het heel hard.
De maximale tegoedbon vanuit het Scholingsfonds is 5.000
euro per persoon.

