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Onderwerp: Noodkreet Nederlandse kottervissers 

              Urk,    8 februari 2019  

Geachte heer Rutte, 
 
Het voortbestaan van de Nederlandse kottervisserij is in gevaar door een dreigend verbod op de 

pulsvisserij. Volgende week wordt hierover in Straatsburg een besluit genomen en de verwachting is 

dat dit slecht zal uitvallen voor onze vissers, hun families en visserijgemeenschappen. Een laatste 

redmiddel is deze noodkreet aan u. 

Nederland gidsland visserij-innovatie 

Nederland is gidsland als het gaat om innovatie in de visserij. De pulsvisserij is daar een goed 

voorbeeld van. De Nederlandse kottervloot viste tot een paar jaar geleden met de boomkor met 

wekkerkettingen op platvis. Die methode is weliswaar zeer effectief, maar heeft als nadelen het hoge 

brandstofverbruik, bodemberoering en een hoge bijvangst van niet-marktwaardige vis. Op termijn is 

deze visserijmethode niet vol te houden. Nederlandse vissers zijn er samen met technici en 

onderzoekers in geslaagd om de pulsvisserijmethode te ontwikkelen die 46% brandstof bespaart 

(CO2-uitstoot), 20% minder bodemberoering geeft en maar liefst 50% minder bijvangst heeft. De 

kottersector heeft daarmee als één van de weinige sectoren nu al haar klimaatdoelstelling van 50% 

reductie van de uitstoot gehaald. 

Een aantal jaren geleden is een meerjarig onderzoeksprogramma gestart om kennislacunes over de 

impact van de pulsvisserij op het ecosysteem op te vullen. De resultaten tot dusver zijn positief en 

eind 2019 komen de uitkomsten van grootschalig, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek 

beschikbaar. 

Brede steun in Nederland 

Veel visserijbedrijven zijn overgestapt van de boomkorvisserij naar de pulsvisserij. De Nederlandse 

kottervisserij beleeft sindsdien betere jaren. De visbestanden waarop wordt gevist staan er zeer goed 

voor en worden op duurzame wijze bevist. Het fors lagere brandstofverbruik zorgt voor lagere 

kosten, forse reductie van de CO2-uitstoot en een goed rendement voor de vissers. De Nederlandse 

vloot kan daardoor verder innoveren en nog duurzamer worden. In Nederland is er brede steun voor 

de pulsvisserij vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de natuur- en milieuorganisaties.  

Tegenstand uit Frankrijk 

De pulsvisserij mag in Nederland brede steun ontvangen, in Europa is dat niet het geval. Felle 

weerstand komt vooral uit Frankrijk. De wetenschappelijke feiten hebben tegenstanders (nog) niet 

kunnen overtuigen. Het debat gaat vooral over emoties en minder over feiten. Voormalig 



  

landbouwminister Cees Veerman heeft namens de Nederlandse regering een serieuze poging gedaan 

om met de Franse regering in gesprek te komen, maar dat is niet gelukt. Medio week 7 zal in een 

triloog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement de beslissing 

over de pulsvisserij worden genomen. Een beëindiging van het Franse verzet tegen een “ja” voor de 

pulsvisserij is van doorslaggevende betekenis. 

Verbod op de pulsvisserij is rampzalig 

Een verbod op de pulsvisserij zal voor Nederlandse visserijbedrijven betekenen dat ze terug moeten 

schakelen naar de traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Onderzoek door Wageningen 

Economic Research heeft aangetoond dat dit zal leiden tot enorme financiële verliezen voor 

visserijbedrijven en bemanningsleden. De Nederlandse kottervisserij dreigt verloren te gaan. 

Bovendien leidt dit tot een forse (78%) toename van brandstof en CO2-uitstoot. Het is niet uit te 

leggen aan pulsvissers dat ze door toedoen van Frankrijk moeten stoppen met hun innovatieve en 

rendabele vismethode die bijdraagt aan CO2-reductie, minder bijvangst en nauwelijks 

bodemberoering heeft. 

Niet alleen voor de vissers is een verbod rampzalig, het zal doorwerken in de gehele keten van 

handel en verwerking, de toeleverende industrie, het visserijonderzoek en het visserijonderwijs.    

Ons verzoek 

Het voortbestaan van de Nederlandse visserijsector is in gevaar als de pulsvisserij verboden wordt. In 

een laatste poging het tij te keren doen wij een dringend beroep op u als onze minister-president om 

met de Franse president Macron en Commissievoorzitter Juncker in contact te treden om het verbod 

op de pulsvisserij tegen te houden. U bent onze laatste hoop! 

Meer informatie 

Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om u bij te staan met extra informatie.  

Wij vertrouwen erop dat u zich voor ons zal inzetten. Wij zijn u op voorhand zeer erkentelijk voor 

deze interventie. Mede namens de Nederlandse kottervissers,  

 
Hoogachtend, 
 
NEDERLANDSE VISSERSBOND   VISNED 

  
Johan K. Nooitgedagt    Maarten Drijver  
(voorzitter)     (Voorzitter) 
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