
Aan:  Garnalenvissers Waddenzee 

Van:  Marnix van Stralen 

Datum:  18 december 2020 

Betreft: Kaarten optimalisatie kweekpercelen en MZI-gebieden. 

 

Als onderdeel van het mosselconvenant is in de afgelopen jaren gewerkt aan de optimalisatie van 

kweekpercelen en MZI-gebieden in de Waddenzee. Dat is gebeurd in overleg met de klankbordgroep 

garnalenvissers. De garnalenorganisaties hebben gevraagd om een overzichtskaart met de nieuwe 

ligging van de MZI en kweekpercelen om deze te kunnen verspreiden onder de leden. Deze notitie 

voorziet daar in, met daarbij de volgende toelichting. 

 

Mosselkweekpercelen 

Bij het zoeken naar locaties die geschikt zijn voor kweek is in wisselwerking tussen de mosselsector 

en klankbordgroep een zoekkaart gemaakt. Dit zoekgebied is in de kaarten blauw gearceerd 

weergegeven. Bij het opstellen van de zoekkaart is van een aantal voor kweek potentieel geschikte 

gebieden afgezien omdat dit belangrijke garnalen gebieden betreft (o.a. Wolfshoek). Voor het 

resterende zoekgebied is afgesproken bij de nadere invulling zo veel mogelijk met de 

garnalenbelangen rekening te houden. Om die reden zijn in bijvoorbeeld de meest zuidelijke strook in 

de Westkom nog geen percelen ingetekend.  

 

Uitgangspunt is dat het totale oppervlak kweekpercelen als gevolg van de optimalisatie niet toeneemt 

en er dus ook grond wordt ingeleverd. Daarbij is voor de garnalenvisserij van belang dat het ingeven 

van percelen zo veel mogelijk gebeurd in aaneen gesloten blokken en op plaatsen waar ook kan 

worden gevist. Dat heeft er toe geleid dat (ook delen van percelen) zijn ingeleverd waar op zich nog 

kan worden gekweekt. De ingeleverde percelen of gedeelten daarvan zijn in de kaarten rood 

aangegeven. Het gaat om totaal 1450 ha. 

 

De donkere delen in de zoekgebieden zijn percelen die medio 2020 worden aangelegd. Het gaat om 

een oppervlak van totaal 850 ha. De uitgifte van deze percelen is nu in procedure, waarbij het 

wachten is op het verkrijgen van een Nbw-vergunning. 

 

MZI 

In 2020 is het MZI-beleid geëvalueerd en is door LNV een nieuw beleidsbesluit voorbereid. Daarbij is 

ook de ligging van de zoekgebieden voor MZI herzien omdat een deel van de MZI-gebieden in de 

afgelopen periode ongeschikt is geworden voor MZI (minder dan 5 m bij laagwater). Uitgangspunt 

voor de nieuwe beleidsperiode is dat het oppervlak dat voor MZI gebruikt mag worden niet toeneemt, 

en dus maximaal 500 ha blijft. Omdat gaande de tijd gebieden ongeschikt kunnen worden is door LNV 

besloten 700 ha in kaart te zetten om enige uitwijkruimte te hebben, maar dus onder de voorwaarde 

dat daarvan maximaal 500 ha tegelijkertijd in gebruik is.  

 



Ook de invulling van de 700 ha zoekgebied voor MZI is in meerdere sessie met de klankbordgroep 

besproken en uitgewerkt. Ook daarbij geldt dat van een aantal voor MZI geschikte locaties omwille 

van het garnalenbelang is afgezien (o.a. bij Vogelzand) en dat afspraken zijn gemaakt welke delen 

van de ingetekende gebieden zo lang mogelijk worden vrijgehouden. Dit zijn het meest westelijke en 

noordelijke deel van de locatie Zuidmeep, en meest westelijke en zuidelijke deel van de locatie 

Scheurrak (zie lijntjes met “gn!” in de kaarten). 

 

Betekenis voor de garnalenvisserij 

Voor zowel de kweekpercelen als MZI is in de klankbordgroep aangegeven dat het nieuwe kaartbeeld 

per saldo leidt tot extra beperkingen. Maar dat als dat dan toch moet, dit nog het minst slecht is. De 

vissers en bestuurders hebben aangegeven dat zij er van uitgaan dat het verlies aan visgebied  als 

onderdeel van de tender uitkoop garnalenvergunningen wordt gecompenseerd. 

 

Palen 

De kwekers hebben sinds 2020 van RWS toestemming om de palen in de winter te laten staan. De 

PO-mossel heeft echter besloten de palen – mede om reden van de garnalenbelangen – in de winter 

te verwijderen. Op het westelijk deel van de locatie Burgzand blijven de palen wel staan. Dit is 

vastgelegd in de Waterwetvergunning, met als reden dat het risico op het beschadigen van wellicht 

onder het zand aanwezige historische wrakken in dit gebied toe neemt,wanneer de palen elk jaar 

weer moeten worden teruggezet. 

 

Kaarten 

In de kaarten hierna zijn aangegeven: 

 

Mosselpercelen 

• Zwart omlijnd Bestaande percelen die in gebruik blijven 

• Rood Percelen die worden ingeleverd (1450 ha) 

• Lichtblauw Zoekgebied nieuwe percelen 

• Donkerblauw  Gedeelte daarvan dat als nieuwe percelen wordt uitgegeven (850 ha) 

 

MZI 

• Rood omlijnd Huidige zoekgebied MZI (500 ha, tot en met 2021) 

• Lichtgrijs Nieuwe zoekgebied (700 ha, max. 500 ha in gebruik, vanaf 2022) 

• Donkergrijs Ligging MZI kavels in 2021 

 

Gesloten gebieden 

• Roze gearceerd Gesloten voor garnalenvisserij in kader van VISWAD 

• Groen omlijnd Gesloten voor mosselzaadvisserij, incl. stap 3  - Mosselconvenant 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mosselpercelen

Zwart blijven in gebruik

Rood worden ingegeven

Lichtblauw zoekgebied optimalisatie

Donkerblauw nieuw per 2021

MZI

Rood huidige zoekgebied

Lichtgrijs nieuwe zoekgebied

Donkergrijs kavels 2021

Gesloten gebied

Roze garnalenvisserij (VISWAD)

Groen mosselzaadvisserij



 

 

 

  

Mosselpercelen

Zwart blijven in gebruik

Rood worden ingegeven

Lichtblauw zoekgebied optimalisatie

Donkerblauw nieuw per 2021

MZI

Rood huidige zoekgebied

Lichtgrijs nieuwe zoekgebied

Donkergrijs kavels 2021

Gesloten gebied

Roze garnalenvisserij (VISWAD)

Groen mosselzaadvisserij



 

 

 

 

 

 

 

Mosselpercelen

Zwart blijven in gebruik

Rood worden ingegeven

Lichtblauw zoekgebied optimalisatie

Donkerblauw nieuw per 2021

MZI

Rood huidige zoekgebied

Lichtgrijs nieuwe zoekgebied

Donkergrijs kavels 2021

Gesloten gebied

Roze garnalenvisserij (VISWAD)

Groen mosselzaadvisserij


