
1 



 2 

Vermindering van groeioverbevissing van de 
Noordzeegarnaal 

Een management advies 
 

 

 

 

 

 

 

Versie 

Eindversie adviesrapport  

ACT-ID: 2664 

30-4-2021 

 

Contactpersoon onderzoeksteam  

Aranka Kolmas (Secretaris)  aranka.kolmas@wur.nl   +31 6 28291725 

 

Opdrachtgever 

Nederlandse vissersbond: 

Johan Nooitgedagt   JKNooitgedagt@vissersbond.nl  

Amerik Schuitemaker  aschuitemaker@vissersbond.nl  

 
 
 
Voorpagina: Koos Visser, 2021 
 
 
 
 

mailto:aranka.kolmas@wur.nl
mailto:JKNooitgedagt@vissersbond.nl
mailto:aschuitemaker@vissersbond.nl


 3 

Management samenvatting 

Groeioverbevissing, het vangen van niet-marktwaardige garnalen, is een probleem in de 
Noordzeegarnalenvisserij. Het Marine Stewardship Council (MSC), waar de Noordzeegarnalenvisserij 
momenteel onder valt, suggereert een vergroting van de kuilmaaswijdte naar 26 mm om de 
groeioverbevissing te verminderen. Daarom is vanuit de Nederlandse Vissersbond (NVB) de vraag 
ontstaan om de maaswijdtevergroting en alternatieve maatregelen te onderzoeken die draagvlak hebben 
onder de vissers. Hierbij zijn een sorteerrooster, maasvormverandering en vlootsanering als alternatieve 
maatregelen uitgewerkt. Per maatregel zijn de economische, ecologische en sociale aspecten 
geanalyseerd door middel van literatuuronderzoek en enkele visies van garnalenvissers door middel van 
interviews. Daarnaast worden overige maatregelen kort besproken. De maaswijdtevergroting heeft 
vanwege mogelijk vangstverlies weinig draagvlak onder vissers. De toepassing van een sorteerrooster op 
grote schaal is momenteel praktisch gezien nog niet haalbaar. Van de maasvormverandering is de precieze 
werking weinig onderzocht. Een vlootsanering heeft het meeste draagvlak en is bij een verwijdering van 
ongeveer 90 kotters het meest effectief. Echter is dit geen directe maatregel om de groeioverbevissing te 
verminderen. Daarom wordt in dit rapport geadviseerd om een vlootsanering te combineren met 
maaswijdtevergroting. Hiervoor is gekozen omdat deze het eenvoudigst implementeer- en hanteerbaar 
zijn voor de vissers. Door een kleinere vloot zijn controles en handhaving eveneens eenvoudiger uit te 
voeren en is meer ruimte voor innovatieve onderzoeken zoals naar het sorteerrooster en de 
maasvormverandering .

Dit rapport is gemaakt door studenten van Wageningen Universiteit als onderdeel van hun MSC-
opleiding. Het is géén officiële publicatie van Wageningen Universiteit of Wageningen UR. Wageningen 
Universiteit neemt middels dit rapport geen formele positie in, noch representeert het haar visie of 
mening in deze. 

© 2021 M. I. van Ekris, E. C. Labohm, A. D. B. Kolmas, D. D. Padmos & A. L. Wortel. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.  
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Begrippenlijst 
 
L50  De lengte van de garnaal waarbij 50% van de gevangen individuen 

in het net wordt behouden, ofwel, de kans dat deze in het net 
blijven 50% is. 

Marktwaardige garnaal:  Marktwaardige lengte, 50 mm (soms aangegeven als 45-50 mm), 
of carapaxbreedte van 6,5 mm. 

MSC (Marine Stewardship Council) Een internationale non-profit organisatie die visserij wil 
verduurzamen. Duurzame visproducten krijgen het MSC-
keurmerk. 

nPa  Hoeveel garnalen in de kuil blijven die groter of gelijk zijn aan de 
marktwaardige lengte (=/> 50 mm). 

nPb  Hoeveel garnalen in de kuil blijven die kleiner zijn dan de 
marktwaardige lengte (<50 mm). 

PO Producentenorganisatie: Deze organisaties komen op voor de 
belangen van de vissers, door de positie van de vissers op de 
markt te verbeteren. Ze stimuleren duurzaamheid, stellen een 
productie- en afzetplan op, stabiliseren de prijs en voeren het 
gegevensbeheer uit (Smit et al., 2015). Enkele Nederlandse PO’s 
vallen onder ‘European Association of Fish Producers 
Organisations (EAPO)’, die samenwerken om problemen binnen 
de visserij globaler aan te pakken (European Association of Fish 
Producers Organisations, 2021).  

SR (‘selection range’, selectiebereik)  Het bereik van lengte van de garnaal waarbij 25% tot 75% van de 
gevangen individuen in het net worden behouden. 

T0      De standaard maasvorm, ruit ‘diamond’. 

T45      De vierkante maas, ‘square mesh’. 

T90     De 90 graden gedraaide mazen. 
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1. Inleiding 

De visserij op Noordzeegarnalen (Crangon crangon L.) 
bestaat sinds 1890, maar is in de laatste vijftig jaar sterk 
gegroeid (Aviat et al., 2011; Marine Stewardship Council, 
2020). De vangst is sinds 1970 ruim verdrievoudigd van 
10 000 t in 1970 tot 33 000 t in 2019 (Aviat et al., 2011; 
MSC, 2020). Voor een deel van de vloot is ook de Landing 
Per Unit Effort vergeleken, welke sinds de jaren 70 bijna 
is verdubbeld (Addison, Gaudian, & Knapman, 2017). 
Deze toename loopt parallel met de vermeervoudiging 
van het aantal garnalenkotters, de lengte hiervan, en de 
motorcapaciteit (Aviat et al., 2011). Het gebied waarin 
gevist wordt op de Noordzeegarnaal bestaat uit de 
wateren van de Noordzee, de Waddenzee en de 
Voordelta (Figuur 1) (Wageningen Marine Research, 
2021). Voor elk gebied is een visvergunning noodzakelijk. 
Voor het vissen in de Waddenzee, die behoort tot het 
UNESCO erfgoed en als Natura2000 gebied wordt erkend, 
zijn extra ontheffingen nodig. 

De Nederlandse, Duitse en Deense Noordzeegarnalenvisserij heeft in 2017 gezamenlijk het Marine 
Stewardship Council (MSC) certificaat gekregen. Om dit certificaat te behouden, moet deze visserij aan de 
voorwaarden van de MSC blijven voldoen. In de initiële audit van de MSC in 2016 zijn verschillende criteria 
opgelegd waar de Noordzeegarnalenvisserij binnen een bepaalde tijd in moet verbeteren. Eén van deze 
criteria gaat over de vermindering van groeioverbevissing van de Noordzeegarnaal. Groeioverbevissing is 
gedefinieerd op verschillende manieren, maar bevat een aantal belangrijke componenten. Ten eerste, de 
soort wordt een maat kleiner gevangen dan de maat die de maximale opbrengst zou opleveren per 
recruut. Hierbij is een recruut een individu die door middel van voortplanting de populatie betreedt (Camp 
et al., 2020). Dit sluit aan bij het tweede component: soorten worden bij groeioverbevissing weggevangen 
voordat ze een bepaalde grootte of de voortplantingsleeftijd bereikt hebben. Hierdoor krimpt de 
populatie en de opbrengst van de visserij (Mkuna & Baiyegunhi, 2019). Specifiek in de garnalenvisserij 
wordt groeioverbevissing gedefinieerd als de bijvangst van niet-marktwaardige garnalen samen met 
marktwaardige garnalen wat de reproductieve capaciteit van het garnalenbestand negatief beïnvloedt. 
Met marktwaardige garnalen wordt verstaan dat de carapaxbreedte minstens 6,5 mm bedraagt, waarbij 
de volledige lengte overeenkomt met 45 tot 50 mm (Theunynck & Verschueren, 2015). Op het moment is 
ongeveer één op de drie gevangen garnalen niet-marktwaardig (Steenbergen et al., 2015). De niet-
marktwaardige garnalen moeten overboord worden gegooid net zoals andere bijvangst, wat dus niet 
bijdraagt aan de opbrengst van vissers (Slijkerman et al., 2016). Deze handeling staat bekend als 
‘discarding’ (Aviat et al., 2011).  

In de eerste audit van de MSC wordt een stappenplan gegeven die de garnalenvisserij kan volgen om na 
de vierde audit in 2021/2022 het MSC-certificaat te kunnen behouden. In dit plan staat dat de maaswijdte 
van de kuil van het net in stappen van 2 mm van 20 naar 26 mm moet worden vergroot in vier jaar 
(Addison, Gaudian, & Knapman, 2016). Door de vergroting van de kuilmaaswijdte is het mogelijk dat de 

Figuur 1: Overzicht bevissingsfrequentie in het gemiddeld 
aantal visdagen per jaar in de periode van 2008 tot 2017. Uit: 
Wageningen Marine Research (2021).  
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niet-marktwaardige garnalen ontsnappen en zo door kunnen groeien en reproduceren. Op deze manier 
wordt een gezond garnalenbestand op de lange termijn in stand gehouden. Daarnaast wordt benoemd 
dat een andere maatregel die het zelfde resultaat oplevert, wordt toegestaan voor het behoud van het 
MSC-certificaat (Addison, Gaudian, & Knapman, 2017). Met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe 
maatregelen zijn de L50 en ‘Selection Range’ (SR) belangrijke indicatoren van de selectiviteit. L50 is de 
lengte waarbij een individu 50% kans loopt om door het net gevangen te worden. SR is het gebied tussen 
de L75, de lengte waar een individu 75% kans heeft om gevangen te worden en de L25, waarbij een 
individu 25% kans heeft om gevangen te worden (Jul-Larsen et al., 2003). 

Het probleem in de Noordzeegarnalenvisserij is dat consensus ontbreekt over de beste methode om de 
huidige groeioverbevissing te verminderen. Het nogmaals vergroten van de kuilmaaswijdte, van 24 mm 
naar 26 mm, wordt als oplossing voorgedragen die effectief lijkt te zijn op basis van modellen. De 
garnalenvissers zijn echter niet eensgezind over het toepassen van deze maatregel in de praktijk. 

Hoewel de garnalenvissers het probleem van groeioverbevissing over het algemeen erkennen, heeft de 
maatregel van het nogmaals vergroten van de kuilmaaswijdte weinig draagvlak. Een mogelijke reden 
hiervoor is dat de grotere kuilmaaswijdte resulteert in het mogelijke ontsnappen van marktwaardige 
garnalen. Door het vergroten van de kuilmaaswijdte wordt dus een deel van de opbrengst misgelopen. 
Vanuit de wetenschap wordt onderzoek gedaan naar verschillende parameters om een gebalanceerd 
garnalenbestand te bereiken. Een deel houdt zich daarbij bezig met praktijktesten (Revill & Holst, 2004). 
Een ander deel simuleert verschillende scenario’s aan de hand van computermodellen, waarvoor ook een 
aantal veldtesten zijn gedaan waarop de modellen zijn gebaseerd (Günther et al., 2021; Schultz et al., 
2015; Steenbergen et al., 2015).  

Een ander belangrijk aspect dat invloed heeft op de draagkracht van de maaswijdtevergroting bij de 
garnalenvissers is de controleerbaarheid en handhaving van de maatregel. Hierbij is het essentieel dat de 
garnalenvissers kunnen vertrouwen dat hun collega’s zich aan dezelfde eisen houden. Wanneer in 
hetzelfde gebied verschillende vistechnieken met uiteenlopende selectiviteit worden gebruikt, heeft de 
voorgestelde maatregel geen effect (Nooitgedacht & Schuitemaker, pers.comm., 2021). Garnalen die niet 
bevist worden met een grotere maas, worden dan namelijk opgevist door de visser met een kleinere maas. 
Op deze manier blijft groeioverbevissing plaatsvinden. 

Het verminderen van de groeioverbevissing is eveneens belangrijk voor het behouden van de MSC-
certificering. Duurzame producten worden populairder in de samenleving en de vraag naar deze 
producten blijft toenemen (International Trade Centre, 2019). Indien niet aan de MSC-certificering wordt 
voldaan kan de omzet van de garnalenvissers verloren gaan omdat de vraag naar niet MSC-gecertificeerde 
garnalen afneemt door de stijgende vraag naar duurzame producten. Daarom is het voor de vissers 
belangrijk om aan de eisen van de MSC-certificering te blijven voldoen.  

Door bovengenoemde redenen is vanuit de Nederlandse Vissersbond (NVB), die de belangen van 
Nederlandse garnalenvissers vertegenwoordigen, de vraag ontstaan om maatregelen voor 
groeioverbevissing te onderzoeken. Daarvoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Welke maatregelen, 
die draagvlak hebben bij Nederlandse garnalenvissers met het MSC-certificaat, verminderen 
groeioverbevissing van Crangon crangon in de Noordzeegarnalenvisserij? De economische, ecologische en 
sociale effecten zijn onderzocht door middel van literatuuronderzoek en interviews. Daarnaast hebben de 
interviews bijgedragen aan het in kaart brengen van het draagvlak van deze maatregelen bij enkele 
Nederlandse garnalenvissers.    
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2. Materiaal en methode 

Uit literatuuronderzoek, ondersteund met interviews, is een rapport voortgevloeid die geproduceerd en 
bestemd is voor de NVB. Hiervoor zijn naast de maaswijdtevergroting drie andere maatregelen uitgewerkt 
aan de hand van de volgende vier deelvragen: 

1. Wat zijn de ecologische effecten van deze maatregel? 
2. Wat zijn de economische effecten van deze maatregel? 
3. Wat zijn de sociale effecten van deze maatregel?  
4. Wat is de mening van enkele garnalenvissers over deze maatregel? 

Deze maatregelen zijn gekozen op basis van de beschikbaarheid van literatuur, de mate van innovatie, de 
mate van toepasbaarheid en mate van overeenkomst met MSC-richtlijnen. Na het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen is in een discussie de geldigheid en de relevantie van het onderzoek besproken.  Uit de 
verschillende besproken maatregelen is een samenvattende conclusie gevormd die fungeert als een 
advies voor de Nederlandse vissersbond opgesteld.   

2.1 Literatuuronderzoek   
Ten eerste is literatuuronderzoek naar de verschillende maatregelen om groeioverbevissing te 
verminderen uitgevoerd. Hiervoor is via de zoekmachines ‘Google Scholar’, ‘WUR library’ en ‘Scopus’ naar 
literatuur gezocht aan de hand van verschillende zoektermen (Bijlage I). Daarnaast zijn artikelen 
geraadpleegd die zijn aangeraden door Pieke Molenaar (Academisch adviseur) en Amerik Schuitemaker 
(Opdrachtgever).  

2.2 Interviews 
2.2.1 Algemene informatie 
Naast literatuuronderzoek is onderzocht wat de visies van enkele garnalenvissers op de verschillende 
maatregelen zijn. Hiervoor is een semigestructureerd interview gebruikt. Dit houdt in dat de vragen en de 
volgorde waarin ze gesteld worden in grote lijnen vaststaan, echter bestaat de ruimte om door te vragen 
en enigermate af te wijken van de structuur (Kumar, 2018). Deze methode is gekozen zodat de verzamelde 
data vergeleken kon worden en de ruimte bestond om door te vragen op belangrijke onderwerpen. De 
interviews hebben zowel via fysieke afspraken als videogesprekken plaats gevonden, rekening houdend 
met Covid-19 regels en de beschikbaarheid van de onderzoeksparticipanten. Achttien contacten van 
garnalenvissers zijn, na toestemming van de vissers, verkregen via de NVB. Vervolgens zijn acht 
onderzoeksparticipanten geselecteerd op basis van verschil in thuishaven, grootte van de boot en bij 
welke PO ze aangesloten zijn om een zo groot mogelijke diversiteit in de onderzoekseenheden te 
waarborgen. Deze interviews zijn slechts gebruikt als extra inzicht en ter ondersteuning van literatuur op 
de verschillende maatregelen, omdat het aantal participanten te laag is om van statistische 
verantwoording te spreken.  

2.2.2 Format interview 
Het interview heeft bestaan uit een korte introductie van de interviewer, notulist en het onderzoek. 
Vervolgens zijn toestemming, achtergrondinformatie en vragen omtrent duurzame visserij aan de visser 
gesteld. Daarna zijn definities en de gekozen maatregelen uitgelegd waarna vervolgens vragen zijn gesteld 
aan de vissers over wat zij denken dat de economische, sociale en ecologische gevolgen voor hen en hun 
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werkgebied zullen zijn. Afsluitend is gevraagd om de voorgestelde maatregelen te rangschikken van meest 
tot minst geschikt (Bijlage II). 

2.2.3 Verwerking interviews 
De interviews zijn uitgevoerd door twee personen per visser waarbij één persoon het interview heeft 
uitgevoerd en de andere persoon het interview heeft genotuleerd en de interviewer heeft aangevuld waar 
dat nodig bleek. De interviews zijn opgenomen en deze opnames zijn vervolgens getranscribeerd, met 
behulp van het programma Otranscribe. Deze transcripties zijn daaropvolgend gecodeerd met behulp van 
het programma Taguette. De volgende codes zijn hier gebruikt: 

Argument: Ecologisch EU Overheid 
Argument: Ervaring Inspraak Overige maatregel: Zeef 
Argument: Geld Maaswijdte Periode ondermaatse garnalen 
Argument: Handhaving Maaswijdte: Inkrimping Positief 
Argument: Technisch Motivatie: Intern Regels 
Argument: Tijd Motivatie: vanuit consument Sorteerrooster 
Concurrentie Motivatie: vanuit handel Suggestie maatregel 
Definitie duurzaamheid MSC Vergunningen 
Definitie groei overbevissing Negatief Vlootsanering 
Discarding Net oriëntatie Weekendverbod 
Draagvlak Net Specificaties Ziftselpercentage 
Erkent probleem Ontkent probleem  

 
Enkele codes zijn gecombineerd gebruikt, bijvoorbeeld: Maaswijdte-Argument:geld-Negatief.  
 
Vervolgens zijn alles codes geëxporteerd in een Excel bestand en gesorteerd per code. Uitspraken zijn per 
code(s), die relevant waren voor het beantwoorden van de deelvraag, samengevat. Uitspraken die 
opvielen of kenmerkend waren voor de samenvatting, zijn geciteerd. Het citaat is waar nodig herschreven 
naar algemeen beschaafd Nederlands. Daarnaast is ook informatie verzameld die niet direct een 
deelvraag beantwoordt, maar die wel relevant is geweest voor het schrijven van een advies (Appendix III).  

Wanneer er in de resultaten over 'de vissers’ is gesproken, wordt gerefereerd naar de acht vissers die 
geïnterviewd zijn. Deze vissers zijn niet steekproefsgewijs gekozen en kunnen dus niet spreken voor alle 
vissers, maar hebben enkel een beeld geschetst.  
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3. Maaswijdtevergroting 

3.1 Beschrijving van de maatregel  
In de eerste audit van de MSC wordt een stappenplan gegeven die de garnalenvisserij moet volgen om na 
de vierde audit in 2021/2022 het MSC-certificaat te behouden. In het originele plan uit 2016 staat dat de 
maaswijdte van de kuil van het net in stappen van 2 mm van 20 naar 26 mm moet worden vergroot in vier 
jaar (Addison et al., 2016). Momenteel is de kuilmaaswijdte van de netten vergroot naar 24 mm, de stap 
naar 26 mm ligt nu op tafel. Het vergroten van de maaswijdte wordt geïmplementeerd met de 
achterliggende gedachte dat een groter deel aan niet-marktwaardige garnalen kan ontsnappen, waarna 
deze garnalen kunnen doorgroeien tot een marktwaardig formaat en kunnen reproduceren.  

3.2 Ecologische gevolgen  
Verschillende studies hebben de effecten van een vergroting van de maaswijdte onderzocht. Een 
voorbeeld is het onderzoek van Günther et al. (2021). In deze studie wordt beschreven, op basis van een 
modelsimulatie, dat het vergroten van de kuilmaaswijdte van 24 naar 26 mm ervoor zorgt dat de biomassa 
van het garnalenbestand met 16% toeneemt. Een belangrijk aspect in dit onderzoek was het verschil in 
vangsten tussen de seizoenen. Zo bleek dat in de zomermaanden een nieuw cohort aan garnalen de 
visserij binnenkomt, wat zorgt voor een groot aantal niet-marktwaardige garnalen. Door de maaswijdte 
te vergroten nemen de fluctuaties in het aantal niet-marktwaardige garnalen in de populatie af (Gunther 
et al., 2021). Deze afname kan plaatsvinden doordat de kans dat niet-marktwaardige individuen worden 
gevangen, wordt gereduceerd. Hierdoor kunnen deze garnalen doorgroeien en wordt de populatie 
positief beïnvloed door een hogere kans op reproductie. Hierbij moet vermeld worden dat het model in 
deze studie is gebaseerd op de huidige situatie waar de predatordruk laag ligt. Mocht het aantal 
predatoren over de jaren heen sterk toenemen, dan kan het effect van de maaswijdtevergroting lager 
uitkomen of zelfs wegvallen.  

Daarnaast schreven Revill and Holst (2004) dat de vergroting van de maaswijdte van 20 naar 26 mm zorgt 
voor een vermindering in de vangst van niet-marktwaardige garnalen van 13% zonder een vermindering 
in het aantal kilo’s gevangen marktwaardige garnalen. Hier wordt vermeld dat een zeefnet voor 16-26% 
aan vangst van niet-marktwaardige garnalen kan voorkomen. Dit resultaat was echter onverwacht omdat 
de Noordzeegarnalen kleiner zijn dan de mazen van het zeefnet. Door een zeefnet toe te voegen werd de 
selectie van het gehele net waarschijnlijk bevorderd. De precieze reden van dit resultaat is onbekend. Een 
combinatie van de twee maatregelen is ook getest, maar leverde geen toegevoegde effecten op.   

Daarnaast gebruikten Santos et al. (2018) een model om de totale vangst van niet- en wel marktwaardige 
garnalen te voorspellen. Hieruit is gebleken dat een maaswijdte van 23 mm zorgt dat 57% van de niet-
marktwaardige garnalen die het net betreden ook worden gevangen. Een maaswijdtevergroting naar 25 
mm of 27 mm zal resulteren dat respectievelijk 43% of 30,5% aan niet-marktwaardige garnalen, die het 
net betreden, worden gevangen. Hieruit blijkt dat de effectiviteit van maaswijdtevergroting op het 
verminderen van de vangst van niet-markwaardige garnalen lager is wanneer de maaswijdte al groter is. 
Het effect van een vergroting van 20 naar 22 mm is dus groter dan van 24 naar 26 mm. Dit neemt niet 
weg dat de maaswijdtevergroting nog steeds een positief effect heeft op het verminderen van 
groeioverbevissing. Echter moet dit wel mee worden genomen in de besluitvorming, omdat mogelijk een 
optimum bestaat tussen het verminderen van de vangst van niet-marktwaardige garnalen en het 
percentage niet gevangen marktwaardige garnalen.  
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Hoewel meerdere onderzoeken de maaswijdtevergroting naar 26 mm dus als effectief zien voor het 
verkrijgen van een gezond garnalenbestand, benoemen He and Balzano (2012) juist dat verschillende 
onderzoeken in het verleden al hebben aangetoond dat het vergroten van de maaswijdte geen tot weinig 
effect heeft op de selectiviteit van het net. Dit wil zeggen dat de selectie curve van het net alleen wordt 
verplaats en niet verandert. Naarmate de maaswijdte dus wordt vergroot komt niet alleen een deel niet-
marktwaardige garnalen vrij maar eveneens een deel marktwaardige garnalen. De verhouding in het 
percentage van vermindering van niet-marktwaardige garnalen ten opzichte van de afname aan 
marktwaardige garnalen wordt niet beschreven, waardoor de effecten op het bestand lastig zijn in te 
schatten. 

3.3 Economische gevolgen  
Bij het implementeren van deze maatregel zal de visser een deel van het net, de kuil, aan moeten schaffen. 
Dit is een relatief eenvoudige en kleine lastenpost die rond de 230 euro bedraagt exclusief 
verwerkingskosten (Coastalnets, -). Dus een totaal van 460 euro, omdat twee netten worden gebruikt per 
garnalenkotter.  

Een belangrijker economisch aspect is de vangstvermindering die de maaswijdtevergroting met zich 
meebrengt. Zo heeft Santos et al. (2018) onderzocht, aan de hand van een model, hoeveel procent van 
de markwaardige garnalen per maaswijdte ontsnapt. Uit dit model bleek dat bij een maaswijdte van 23 
mm 4% van de marktwaardige garnalen die het net betreden door de mazen heen gaan. Bij een 
kuilmaaswijdte van 25 mm of 27 mm was dit 8,5% of 17% respectievelijk. Dit resulteert dus in een afname 
in de vangst van markwaardige garnalen van 4,5% tot 13% respectievelijk ten opzichte van een maaswijdte 
van 23 mm. Hieruit blijkt het percentage aan marktwaardige garnalen dat niet in het net blijft hangen, per 
maaswijdtevergroting van 2 mm, toeneemt. De stap van 25 naar 27 mm zorgt dus voor een groter negatief 
effect op het percentage gevangen markwaardige garnalen dan de vergroting van 23 naar 25 mm.  

De afnemende vangsten hebben grote gevolgen voor de inkomsten van de garnalenvissers. De 
gemiddelde aanlandingsprijs in 2020 was €3,22 per kg (Centraal bureau voor statistiek, 2021a). Dit heeft 
met een totale aanlanding van 15.7 miljoen kg garnalen in Nederlandse havens (Centraal bureau voor 
statistiek, 2021b), geresulteerd in een totale omzet van 50.5 miljoen euro. Wanneer wordt uitgegaan van 
het gemiddelde verlies van een maaswijdtevergroting van 2 mm uit het rapport van Santos et al. (2018), 
wat 6,82% betreft, wordt op jaarbasis in de Nederlandse garnalenvisserij 3.44 miljoen euro aan 
markwaardige garnalen misgelopen door de maaswijdtevergroting. Uitgaande van een Nederlandse vloot 
van 226 vergunningen (Turenhout, Oostenbrugge, & Beukers, 2015), die gebruik maken van één 
vissersboot, wordt jaarlijks per schip dus ruim 15.200 euro misgelopen. Hierbij moet gezegd worden dat 
dit bedrag lager of hoger uit kan vallen in verband met de specificaties van de kotter. Een grotere kotter 
zal hier meer verlies aan leiden dan een kleine kotter. Ook is het bedrag afhankelijk van  het aantal 
gemaakte visuren van de kotter. Dit verlies maakt het lastig om de visserij nog rendabel te houden. Een 
belangrijk punt om rekening mee te houden is dat de prijs per kilogram afhangt van de vraag en het 
aanbod aan garnalen. Zo steeg de prijs tot een recordhoogte van ruim twaalf euro per kg in 2017 door 
een minimale vangst (Centraal bureau voor statistiek, 2019). Mogelijk kan de vangstvermindering op korte 
termijn door de maaswijdtevergroting eveneens een vergelijkbaar effect hebben op de prijs van het 
product waardoor het verlies lager uitvalt.  

Bovenstaande bevindingen zijn echter alleen gebaseerd op de korte termijn. Günther et al. (2021) heeft 
daarnaast op basis van simulaties de effecten op een langere termijn onderzocht. Hierbij wordt 
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geconcludeerd dat het initiële verlies in de vangst van marktwaardige garnalen twee tot vijf maanden 
aanhoudt. Dit komt omdat de garnalen die ontsnappen kunnen door groeien, waardoor ze een volgende 
keer wel in het net blijven hangen. Uitgaande van het jaarlijkse verlies van 15.200 euro zou een verlies 
van 2.500 tot ruim 6.000 euro in deze eerste twee tot vijf maanden ontstaan. Dit is afhankelijk van het 
seizoen waarin de maatregel wordt toegepast, waarbij een implementatie tussen mei en augustus de 
beste resultaten oplevert. Volgens dit model neemt bij een kuilmaaswijdte van 26 mm de jaarlijkse vangst 
met 3% toe, in de periode van drie tot twaalf maanden, na implementatie. Uitgaande van een stabiele 
vangst en prijs, neemt de totale aanlanding van 15.7 miljoen kg garnalen toe naar 16.1 miljoen kg ter 
waarde van ruim 52 miljoen euro. De totale omzet is dus met 1.5 miljoen toegenomen. Verdeeld over de 
hele vloot zal dit per vissersboot oplopen tot een toename in omzet van ruim 6.500 euro per jaar. Dit 
betekent dat het initiële verlies van de maaswijdtevergroting binnen een jaar kan worden 
gecompenseerd. Afhankelijk van de vraag en het aanbod van de garnaal en de bootspecificaties kan de 
compensatie tijd afwijken. 

3.4 Sociale gevolgen 
Eén van de sociaal positieve effecten van de maaswijdtevergroting is dat de vangstverschillen per seizoen 
minder groot zijn wat wordt geprefereerd in de verwerkingssector en dit geeft daarnaast stabielere 
inkomsten voor de vissers over het jaar heen (Gunther et al., 2021). Verder zorgt de grotere maaswijdte 
ervoor dat de bijvangst aan niet-marktwaardige garnalen en jonge platvis, rondvis en bodemdieren wordt 
verminderd. Dit zorgt dat de behandeling van de vangst in tijd wordt gereduceerd (Günther et al., 2015; 
Günther et al., 2021). Dit betekent voor de vissers dat meer tijd besteed kan worden aan andere 
activiteiten. 

De sociale gevolgen van een maaswijdtevergroting zijn in de literatuur schaars. Deze gevolgen worden 
vooral duidelijk uit de interviews met vissers (Hoofdstuk 3.5). Ditzelfde geldt voor de sociale gevolgen van 
de andere besproken maatregelen.  

3.5 Visie van enkele garnalenvissers 
De geïnterviewde vissers zijn verdeeld over de maatregel om de maaswijdte te vergroten. 
Als belangrijkste argument tegen een maaswijdtevergroting wordt een verlies in vangst van 
marktwaardige garnalen genoemd. Veel vissers stellen dat het vergroten van de maaswijdte economisch 
tegen hen gaat werken, doordat bij een vermindering in vangst de opbrengst niet meer op weegt tegen 
de kosten van bijvoorbeeld brandstof. Hierover zegt een visser: “Het moet wel in verhouding blijven. Kijk, 
je verstookt per week een aantal ton gasolie, dus je moet daar rendement tegenover zetten en die 
verhouding moet wel kloppen. Als je garnalen gaat verspelen, dan ben je gasolie voor niets aan het 
verspelen. Dan ben je eigenlijk voor niks de natuur met uitstoot aan het benadelen.” 

Een grotere maaswijdte is echter al door een aantal vissers getest (netaanduiding 13 en 14), met als 
motivatie dat een grotere maaswijdte ook minder weerstand betekent, wat resulteert in minder 
brandstof. Zij merken dat minder niet-marktwaardige garnalen worden gevangen en houden genoeg 
marktwaardige garnalen over. Zo zegt een visser: “Dat van die 26, dat bevalt ons goed, het vist schoon 
vinden wij, minder bijvangst. (…) Van mij mogen ze het wel invoeren. Hoe meer garnalen ondermaats 
blijven leven, hoe beter het is voor de volgende vangst; het is een simpel rekensommetje.” Een visser schat 
de vermindering in vangst van niet-marktwaardige garnalen op een derde, al benadrukt hij wel dat dit erg 
afhankelijk is van de plaats en de tijd. Over het investeren in een nieuw net maken alle geïnterviewde 
vissers zich geen zorgen.  
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Door een aantal vissers wordt een technisch probleem van een maaswijdtevergroting aangekaart: 
doordat de mazen groter worden is er ruimte voor garnalen en andere vissen zoals tongetjes om half door 
de netten te gaan met een deel van hun lichaam. Bij het optrekken van de netten breken deze dieren dan, 
welke vervolgens zullen eindigen als ziftsel of dood terug de zee in gaan. Dit noemen de vissers zonde van 
de opbrengst en de natuur. Dan zouden zij liever met dezelfde maaswijdte blijven vissen en een 
aanpassing op de zeef zien. Dit probleem werd ook al ervaren bij een vergroting naar 24 mm en wordt 
verwacht dat dit alleen maar erger wordt bij een vergroting naar 26 mm.  

Bovendien is ook nog een misvatting over de 26 mm met als netaanduiding 13. Deze zal krimpen, volgens 
de vissers naar 24-25 mm. Om 26 mm te hebben zouden ze dus bij een nieuw net, met een maaswijdte 
van 28 mm moeten beginnen. Dit wordt door de meeste vissers gezien als veel te groot:“Dan kan je beter 
stoppen met vissen, de garnalen worden niet groter dan dat ze zijn, hoe graag ik het ook zou willen.” 

De handhaving voor netgrootte is volgens de vissers niet sterk aanwezig. Voor de meeste vissers zijn de 
sancties onbekend en wordt er door de MSC maar weinig gecontroleerd, maximaal één keer per jaar. Een 
visser stelt dat met netten altijd weer ‘gesjoemeld’ wordt en dus beter een maatregel kan worden 
ingevoerd die makkelijker te controleren is.  

Alle geïnterviewde vissers denken niet dat een vergroting van de maaswijdte de ideale oplossing is. 
Sommigen zeggen dat er een heel andere maatregel moet komen, anderen menen dat de 
maaswijdtevergroting gecombineerd moet worden met een andere maatregel. Over die andere 
maatregel zijn de vissers het niet eens, maar er wordt onder andere genoemd: vlootsanering, zeeflap, 
raster (sorteerrooster), betere zeef en een strengere handhaving op ziftselpercentage (Hoofdstuk 7.1). 
Als de maatregel wordt ingevoerd is het volgens vele vissers belangrijk dat iedereen hetzelfde doet. “ Als 
je allemaal met dezelfde maaswijdte vist, wat is dan het probleem eigenlijk, dan heb je allemaal hetzelfde 
verlies.”  

3.6 Samenvatting 

Uit de literatuur is gebleken dat de maaswijdtevergroting zorgt voor een biomassavergroting van 16% 
binnen een jaar. Op kort termijn zal dit voor de vissers een verlies geven van zo’n 7% voor twee tot vijf 
maanden. Echter, door de populatie toename is de verwachting dat de jaarlijkse vangsten met 3% 
toenemen ten opzichte van de originele vangsten met een maaswijdte van 24 mm. Dit resulteert dat de 
verliezen van de maaswijdtevergroting binnen een jaar volledig zijn terugverdiend mits de 
aanlandingsprijs rond een gelijke hoogte blijft.  
De meningen van de vissers zijn uiteenlopend. Zo vissen al een aantal garnalenvissers met een maaswijdte 
van 26 mm en benoemen slechts een kleine vangstvermindering. Dit wordt gerelativeerd door de 
gedachte dat een hoger percentage aan overlevende ondermaatse garnalen de volgende vangst vergroot. 
Echter benoemen andere vissers juist dat deze maatregel problemen kan veroorzaken. Problemen als een 
te groot verlies aan marktwaardige garnalen en brekende garnalen worden benoemd. Bovendien vinden 
de vissers dat er een gebrek is aan goede handhaving.  
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4. Sorteerrooster 

4.1 Beschrijving van de maatregel 
Een sorteerrooster is een hard frame opgevuld met verticale of horizontale spijlen (Veiga-Malta, 
Breddermann, et al., 2020). Voor de Noordzeegarnalenvisserij kan mogelijk een sorteerrooster met 
verticale spijlen gebruikt worden, waar eventuele horizontale staven in het ontwerp kunnen zorgen voor 
stevigheid (Figuur 2A) (He & Balzano, 2007, 2012, 2013; Polet, 2002; Veiga-Malta, Breddermann, et al., 
2020; Veiga-Malta, Feekings, et al., 2020). Het sorteerrooster wordt in een bepaalde hoek ten opzichte 
van het net geïnstalleerd, waarbij in het Noordzeegarnalenvisserij-ontwerp een opening boven het 
rooster aanwezig blijft zodat de marktwaardige garnalen in de kuil terecht komen (Figuur 2B). De spijlen 
in het rooster dienen bepaalde afmetingen te hebben en op een specifieke afstand van elkaar te staan 
zodat de gevangen individuen op grootte worden geselecteerd (Eayrs, 2007). Omdat in de 
Noordzeegarnalenvisserij sprake is van een kleine doelsoort en bovendien  alléén de niet-marktwaardige 
individuen door het sorteerrooster het net moeten kunnen verlaten, wordt in het ontwerp een kleine 
ruimte van 6 mm tussen de spijlen aangehouden (Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). 

4.2 Variaties 
Een sorteerrooster kan op verschillende manieren in een net geplaatst worden. Onderstaand worden de 
belangrijkste variaties en aandachtspunten van een dergelijk rooster beschreven en wordt een advies 
gegeven voor het ontwerp van een sorteerroostersysteem voor specifiek de Noordzeegarnalenvisserij. 

Figuur 2: A) Foto van het sorteerrooster wat mogelijk gebruikt kan worden in de 
Noordzeegarnalenvisserij. Hier is A de ruimte in het net die openblijft, B het 
ontsnappingspaneel waar niet-marktwaardige garnalen het net kunnen verlaten 
en C een begeleidend paneel wat de vangst over het rooster leidt. B) 
Schematische tekening van het sorteerrooster uit A) geplaatst in een net zoals 
gebruikt in de Noordzeegarnalenvisserij. Uit: Veiga-Malta, Feekings, et al. (2020).   

A 

B
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4.2.1 De hoek van het sorteerrooster ten opzichte van het net 
Voor de werking van een sorteerrooster is de mate van stroming door het rooster essentieel. Bij een te 
lage stroming wordt de selectiviteit van het sorteerrooster negatief beïnvloed omdat de niet-
marktwaardige garnalen niet door het rooster geduwd worden (Grimaldo, 2006; Grimaldo & Larsen, 
2005). De hoek die het sorteerrooster ten opzichte van het net maakt, heeft invloed op deze 
stroomsnelheid (Grimaldo, 2006). Eind 1990 werd aangetoond dat de stroomsnelheid hoger is als het 
rooster een grotere hoek maakt en dus meer haaks in het net is geplaatst (Maurstad, 1997). Deze 
bevinding spreekt een eerdere studie tegen waarin werd geconcludeerd dat een lagere hoek juist zorgt 
voor een hogere stroomsnelheid (Riedel & DeAlteris, 1995). Het effect van de hoek van het sorteerrooster 
is verder onderzocht waaruit bleek dat een lagere hoek (rond de 35°) zorgt voor een hogere 
stroomsnelheid met gevolg dat meer niet-marktwaardige garnalen uit het net ontsnappen (Grimaldo, 
2006; Veiga-Malta et al., 2020b). Deze studies bevestigen daarmee de bevinding van Riedel & DeAlteris 
(1995). De studie van Grimaldo (2006) werd echter uitgevoerd met een rooster voor een ander soort 
garnaal (Pandalus borealis) en ondanks dat Veiga-Malta, Breddermann, et al. (2020) wel gebruik maakte 
van het Noordzeegarnalenvisserij-ontwerp, limiteert deze studie zich tot een windtunnel experiment. 
Experimenteel onderzoek in natuurlijke situaties naar het effect van de hoek van het sorteerrooster met 
de onderkant van het net voor specifiek de Noordzeegarnalenvisserij ontbreekt.    

Bij een langer rooster (rond de 70-80 cm) geplaatst in een lagere hoek is het contactoppervlak groter en 
dus de selectiviteit van het rooster hoger (Larsen et al., 2019). Daarnaast vermindert een groter 
sorteerrooster de kans dat garnalen het rooster niet kunnen passeren omdat deze verstopt is (Eayrs, 
2007). De kans op verstopping is groter wanneer het rooster in een grotere hoek (steiler) is geplaatst. 
Wanneer het rooster echter in een lagere hoek geplaatst wordt, gaat de raakkans van de garnaal met het 
rooster omlaag (Molenaar, 2021b). Dit kan getest worden door aan beide zijdes van de kotter de 
sorteerroosters in verschillende hoeken te plaatsen. Zo kan worden achterhaald welke hoek het efficiëntst 
is in het vergroten van de raakkans van de garnaal met het rooster en tegelijkertijd het risico op 
verstopping minimaliseert.  

Een ander aandachtspunt is het materiaal van een sorteerrooster. Dit beïnvloedt namelijk in hoeverre het 
rooster tijdens het varen een stabiele hoek bewaart. Een metalen of stalen frame zorgt voor meer 
stabiliteit maar maakt het rooster ook zwaarder en massiever wat de hanteerbaarheid van het rooster 
vermindert (Eigaard, Herrmann, & Rasmus Nielsen, 2012; Polet, 2004; Manu Sistiaga et al., 2016). 
Roestvrijstaal kan ook gebruikt worden voor een sorteerrooster en is lichter en gebruiksvriendelijker dan 
een metalen rooster (Sistiaga et al., 2018). In de experimenten met het sorteerrooster voor de 
Noordzeegarnaal door Veiga-Malta, Feekings, et al. (2020) werd een rooster met een frame van nylon 
gebruikt. Tijdens deze testen werden door de vissers geen problemen ervaren met de stabiliteit van het 
rooster in het net of het gebruik van een dergelijk rooster. Een nylon frame lijkt daarom geschikt voor de 
Noordzeegarnalenvisserij.  

4.2.2 Begeleidend paneel of funnel 
Om de effectiviteit van het rooster en raakkans van een garnaal in de juiste oriëntatie te vergroten, wordt 
vaak een begeleidend paneel gebruikt in combinatie met een sorteerrooster. Dit paneel bestaat uit een 
net met een kleine maaswijdte waardoor de vangst naar de onderkant van het rooster wordt gedwongen 
en zo over de gehele lengte van het rooster wordt geleid (Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). In de 
trawl visserij in de Middellandse Zee wordt het gebruik van een sorteerrooster met en zonder begeleidend 
paneel, in dit geval een funnel (trechter), getest. Hier werd geconcludeerd dat het sorteerrooster beter in 
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staat was om juveniele vissen te selecteren wanneer een begeleidende funnel werd gebruikt, vergeleken 
met de situatie waarin alleen het rooster aanwezig was (Bahamon, Sardà, & Suuronen, 2007). In de Noorse 
kevervisserij (Trisopterus esmarkii) wordt al een begeleidende funnel gebruikt in combinatie met een 
sorteerrooster omdat dit de effectiviteit van het rooster bevordert (Eigaard et al., 2012; Kvalsvik et al., 
2006). In testen met het sorteerrooster van het Noordzeegarnalenvisserij-ontwerp wordt ook een 
begeleidend paneel gebruikt (Molenaar & Rijn, 2017). Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de 
maaswijdte dusdanig klein moet zijn (<20 mm) zodat de niet-marktwaardige garnalen efficiënt contact 
maken met het rooster. Dankzij camerabeelden was te zien dat het begeleidend paneel inderdaad 
belangrijk is om de garnalen naar het rooster te begeleiden. Het paneel voorkomt namelijk dat de garnalen 
zonder contact te maken met het rooster de kuil kunnen betreden. Het paneel sluit dus als het ware de 
opening boven het rooster grotendeels af (Figuur 2B). In de experimenten van Molenaar en Rijn (2017) 
bleek 50% van de gevangen garnalen effectief contact te maken met het rooster.  

Bij het gebruik van een begeleidende funnel, blijkt de lengte hiervan invloed te hebben op de werking van 
het rooster (Larsen et al., 2017). Een begeleidende funnel kan namelijk de mate van doorstroming 
verminderen wat de effectiviteit van het sorteerrooster verlaagt (Larsen et al., 2018). Ook de ruimte 
tussen het paneel of de funnel en het sorteerrooster is van belang. Hoe groter de ruimte tussen het paneel 
en het rooster, hoe groter de kans dat de vangst niet over het sorteerrooster gaat (Eayrs, 2007). De invloed 
van een begeleidend paneel of funnel en de afmetingen hiervan op de stroming rondom het 
sorteerrooster zoals deze wordt voorgesteld voor de Noordzeegarnalenvisserij is nog niet onderzocht 
(Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). Toekomstig onderzoek kan zich richten op het achterhalen van 
de exacte afmetingen en maaswijdtes voor een efficiënt begeleidend paneel of funnel voor het 
sorteerrooster in deze visserij.  

4.2.3 Overige kenmerken 
Het aantal sorteerroosters in het net: Het is mogelijk om meerdere sorteerroosters in het net te plaatsen. 
Verschillende studies onderzoeken het effect van een tweede rooster op de werking van het systeem 
(Larsen et al., 2018; He & Balzano, 2007, 2012, Polet, 2004; Broeders, 2018; Molenaar & Rijn, 2017). De 
aanzet voor onderzoeken met twee sorteerroosters is de ervaring dat een sorteerrooster verstopt kan 
raken en zo zijn werking verliest (Polet, 2004; Larsen et al., 2018; He & Balzano, 2007, 2012). Bij 
experimenten met het gebruik van een net met twee sorteerroosters voor de Noordzeegarnaal blijkt dat 
het grootste deel van de vangst gesorteerd wordt door het eerste rooster (Broeders, 2018; Molenaar & 
Rijn, 2017). Dit komt omdat de stroomsnelheid bij het tweede rooster niet voldoende is om dit rooster 
effectief te laten werken (Rijn & Molenaar, 2017; He & Balzano, 2007, 2012; Larsen et al., 2018). Op basis 
van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat een ontwerp met een enkel sorteerrooster het meest 
geschikt is voor de Noordzeegarnalenvisserij.  

Zeeflap: Momenteel is de zeeflap verplicht voor de Noordzeegarnalenvisserij om de bijvangst te 
verminderen. Een zeeflap kan daardoor de hoeveelheid (niet-) dierlijke bijvangst wat het sorteerrooster 
bereikt verminderen. Onder deze bijvangst wordt onder andere de hoeveelheid zeewier, algen en kwallen 
verstaan (Polet, 2002). Uit de experimenten van Molenaar & Rijn (2017) bleek dat, ondanks het gebruik 
van de zeeflap, nog steeds sprake was van het ophopen van (niet-) dierlijke bijvangst bij het rooster. 
Mogelijk wordt dit risico op verstopping verminderd wanneer gebruik wordt gemaakt van een kleinere 
maaswijdte voor de zeeflap. Hoe een dergelijk systeem met één sorteerrooster en de zeeflap op de lange 
termijn functioneert op de Noord- en Waddenzee dient verder onderzocht te worden.  
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De plek van het rooster in het net: Een sorteerrooster kan zowel aan de onder- als bovenkant van het net 
geplaatst worden. Uit onderzoek bleek dat de sorteerroosters aan de bovenkant van het net een 
aanzienlijk lagere werking hadden en maar een klein aandeel van de Noordzeegarnalen uit de vangst 
selecteerden (Broeders, 2018; Molenaar & Rijn, 2017). Op basis van deze bevindingen lijkt een 
sorteerrooster aan de bovenzijde van het net dus niet effectief. 

Spijlen: De vorm van de spijlen in het sorteerrooster heeft invloed op de hydrodynamica rondom het 
rooster. Een lagere wijdte/lengte ratio zorgt hier voor hogere porositeit wat de doorstroom en dus de 
selectiviteit van het rooster bevorderd (Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). Wanneer er spijlen in de 
vorm van druppels gebruikt worden, is de ruimte tussen de spijlen niet over het hele rooster gelijk. Bij 
deze spijlen wordt de minimum ruimte van 6 mm alleen gehaald waar de spijlen het dikst zijn, waardoor 
over de rest van het rooster de ruimte tussen de spijlen groter is. Hierdoor is de kans op verstoppingen 
kleiner (Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). Echter is het aannemelijk dat de grotere ruimte tussen 
de spijlen in delen van het rooster ervoor zorgt dat ook marktwaardige garnalen het net kunnen verlaten.  

Verder beïnvloedt de dikte van de spijlen de werking van een sorteerrooster. Dikke spijlen zorgen voor 
een verlaagde porositeit waardoor het rooster niet efficiënt werkt. Zo leidt een vergroting van deze dikte 
van 4 mm naar 8 mm voor een afname in stroomsnelheid van 30% (Veiga-Malta, Breddermann, et al., 
2020). Als de spijlen echter te dun en daardoor te zwak zijn, gaan deze vibreren onder water waardoor 
ook marktwaardige garnalen verloren gaan (Molenaar, 2021c). De spijlen in het sorteerrooster dienen 
daarom sterk, dun en licht te zijn.  

4.3 Ecologische gevolgen  
Uit experimenten met een sorteerrooster 
in een andere garnalenvisserij blijkt dat een 
rooster in staat is om de vangst van niet-
marktwaardige garnalen te verminderen 
(He & Balzano, 20017, 2012). Ook uit 
experimenten met een sorteerrooster voor 
de Noordzeegarnaal blijkt dat dit rooster 
de garnalen op grootte kan selecteren 
(Polet, 2002; Rijn & Molenaar, 2017). De 
studie van Polet (2002) vergelijkt de vangst 
wanneer gevist wordt met een net met een 
kuilmaaswijdte van 22 mm met de vangst 
wanneer een sorteerrooster voor de 
Noordzeegarnaal gebruikt wordt. Van de 
garnalen kleiner dan 35 mm kon bijna 90% 
het net via het rooster verlaten. Gemiddeld 15% van de garnalen tussen de 35 en 65 mm kon uit het net 
ontsnappen en dit percentage stijgt naar bijna 40% voor garnalen groter dan 65 mm (Figuur 3) (Polet, 
2002). Echter wordt dit percentage beïnvloedt door het totaal aantal garnalen wat in een bepaalde lengte 
klasse gevangen wordt. Omdat weinig Noordzeegarnalen van boven de 65 mm gevangen werden in dit 
experiment, loopt het percentage al snel hoog op als een aantal garnalen verloren gaan. De polyethyleen 
spijlen in het rooster uit deze studie waren 6 mm dik. Het is waarschijnlijk dat dit materiaal te dun en zwak 
is waardoor de spijlen gingen vibreren en daardoor marktwaardige garnalen verloren konden gaan. Uit de 

Figuur 3: Percentage Noordzeegarnalen wat uit het net kan ontsnappen via 
het sorteerrooster uitgezet tegen de lengte van de garnalen met de 95% 
betrouwbaarheidsintervallen. Uit: Polet, (2002).  
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bevindingen van deze experimenten werd geconcludeerd dat het sorteerrooster in staat is om de vangst 
van Noordzeegarnalen op grootte te sorteren mits deze niet verstopt raakt.  

De langetermijneffecten van het vissen met een sorteerrooster zijn onderzocht via een model in de visserij 
van de roze diepzeegarnaal (Parapenaeus longirostris) (Vitale et al., 2018). Hier werd geconcludeerd dat 
het toepassen van een sorteerrooster zorgt voor een toename in de biomassa van het garnalenbestand 
(Figuur 4A). Dit wordt veroorzaakt door de hogere selectiviteit op de grootte van de garnalen door het 
sorteerrooster waardoor de niet-marktwaardige garnalen kunnen doorgroeien en reproduceren. Het 
model toont aan dat als het sorteerrooster op grote schaal wordt toegepast in deze visserij, het positieve 
effect op de biomassa van het garnalenbestand vrijwel direct zichtbaar is. Deze snelle reactie in de 
biomassa op gebruik van een sorteerrooster wordt verklaard door de korte levenscyclus van deze 
garnalensoort (Vitale et al., 2018). De levensduur van de roze diepzeegarnaal wordt in het model gezet 
op vier jaar wat vergelijkbaar is met de drie- tot vierjarige levensduur van de Noordzeegarnaal (Viegas et 
al., 2007). Het is daarom waarschijnlijk dat het effect van de toepassing van een sorteerrooster en de 
daardoor verminderde vangst van niet-marktwaardige garnalen in de Noordzeegarnalenvisserij ook 
binnen enkele maanden zichtbaar is. 

Een vergelijkbare studie is uitgevoerd waarin werd gekeken naar de langetermijneffecten van een 
kuilmaaswijdtevergroting naar 26 mm op het Noordzeegarnalenbestand (Günther et al., 2021). Op basis 
van de bevindingen werd geconcludeerd dat door deze maaswijdtevergroting de biomassa van de 
garnalenpopulatie zal toenemen, vergelijkbaar met de bevindingen uit de studie van Vitale et al. (2018) 
voor de roze diepzeegarnaal. De werking van een sorteerrooster van het Noordzeegarnalenvisserij-
ontwerp blijkt een overeenkomstig tot beter effect te hebben op groeioverbevissing dan een wijdere 
maaswijdte in deze visserij (Pieke Molenaar & Rijn, 2017; Veiga-Malta, Feekings, et al., 2020). Uit het 

Figuur 4: De grafieken tonen het effect van het gebruik van een sorteerrooster in de roze diepzeegarnalenvisserij op de A) 
biomassa van het garnalenbestand en B) de commerciële vangst vergeleken met de situatie waarin geen rooster wordt 
gebruikt. De verticale lijn toont de start van de voorspellingen van het model. De zwarte lijn representeert de voorspelling 
wanneer wordt gevist met de huidige methodes. De rode, blauwe en groene stippellijnen wordt aangenomen dat de kotters 
gebruik maken van een sorteerrooster toegepast in hun huidige net. Deze drie scenario’s verschillen van elkaar in de mate van 
het rekruteren van de garnalen. Uit: Vitale et al. (2018). 

 

A B
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experiment van Molenaar and Rijn (2017) werd namelijk geconcludeerd dat de selectierange van een 
sorteerrooster smaller is dan deze range van een net met een kuilmaaswijdte van 27 mm. Dit betekent 
dat het sorteerrooster gebruikt in deze studie beter kan selecteren op grootte dan een net met een 
maaswijdte van 27 mm en dus minder niet-marktwaardige garnalen vangt. Het sorteerrooster gebruikt in 
de studie van Veiga-Malta, Feekings, et al. (2020) bleek even goed te selecteren als een net met een 
kuilmaaswijdte van 26 mm. Dit verschil in bevindingen kan mogelijk verklaard worden door het verschil in 
stevigheid van het sorteerrooster ontwerp. De spijlen in het rooster van Veiga-Malta, Feekings et al. 
(2020) waren slechts 3.9 mm dik waar de spijlen in het rooster van Molenaar en Rijn (2017) 20 mm dik 
waren. Te zwakke spijlen kunnen vibreren in het water waardoor de selectiviteit van het rooster afneemt 
(Pieke Molenaar, pers. comm., 2021).  

Omdat een sorteerrooster dus minstens vergelijkbaar tot beter in staat is om de Noordzeegarnaal op 
grootte te selecteren, is het aannemelijk dat het gebruik van een sorteerrooster in deze visserij ook een 
vergelijkbaar effect zal hebben op de biomassa van het garnalenbestand als een maaswijdtevergroting. 
Om deze aanname te valideren moet onderzocht worden of het model gebruikt in de studie van Gunther 
et al. (2021) aangepast kan worden om het langetermijneffect van een sorteerrooster op het 
Noordzeegarnalenbestand te simuleren.  

4.4 Economische gevolgen  
De kosten van een sorteerrooster voor de Noordzeegarnalenvisserij worden geschat op €1500,- dus een 
totaal van €3000,- om het rooster toe te passen voor de netten aan beide zeiden van de kotter (Quirijns 
et al., 2019). Omdat een reserverooster nodig is aan boord zal nog €1500 extra aan investering gevraagd 
worden bij de implementatie van deze maatregel.  

Het toepassen van een sorteerrooster in de Noordzeegarnalenvisserij zorgde niet voor een verlies aan 
vangst van marktwaardige garnalen wanneer het vergeleken wordt met het gebruik van een net met een 
maaswijdte van 26 mm (Veiga-Malta, Feekings, et al., 2020). Bij een maaswijdtevergroting wordt namelijk 
ook een verlies in vangst van marktwaardige garnalen verwacht (Gunther et al., 2021). Het verlies aan 
marktwaardige garnalen in de studie van Veiga-Malta, Feekings et al. (2020) kan verklaard worden omdat 
de spijlen in het rooster gebruikt in deze studie vibreerde. Zo werd namelijk gebruik gemaakt van dunne 
spijlen (3,9 mm) van glasfiber plastic. In de experimenten van Molenaar & Rijn (2017) was een 
verwaarloosbaar verlies van marktwaardige garnalen (1.5%) gevonden. In deze testen werd gebruikt 
gemaakt van plastic spijlen van 20 mm dikte. Op basis van deze bevindingen zal een sterk sorteerrooster 
dus verlies in vangst van marktwaardige garnalen minimaliseren. Eventuele verliezen op de korte termijn 
zoals deze voor een maaswijdtevergroting verwacht worden, zullen met een stevig sorteerrooster dus 
onwaarschijnlijk zijn. Omdat een sorteerrooster verder beter zal selecteren op de grootte van de garnalen, 
zal op de lange termijn de toepassing van een dergelijk rooster zorgen voor een vergelijkbaar tot zelfs 
grotere toename van de biomassa van het garnalenbestand dan een maaswijdtevergroting (Günther et 
al., 2021; Pieke Molenaar & Rijn, 2017; Veiga-Malta, Feekings, et al., 2020). Hetzelfde wordt verwacht 
wanneer een sorteerrooster in de roze diepzeegarnalenvisserij wordt toegepast. Dit zorgt ervoor dat niet-
marktwaardige garnalen kunnen doorgroeien en reproduceren waardoor de vangst binnen één tot twee 
jaar zal toenemen (Figuur 4B) (Vitale et al., 2018). Deze bevindingen vormen positieve signalen dat een 
sorteerrooster op de lange termijn kan zorgen voor een toename in vangst van de 
Noordzeegarnalenvissers.  
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4.5 Sociale gevolgen 
Naast het feit dat verstoppingen van het sorteerrooster zorgen dat dit rooster zijn effectiviteit verliest, 
zorgt dit er ook voor dat het rooster vaker schoongemaakt moet worden. Deze toename verlaagt de 
hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het rooster. Wanneer er echter geen sprake is van 
verstoppingen wordt de hanteerbaarheid van een sorteerrooster niet als een probleem ervaren (Veiga-
Malta, Feekings, et al., 2020).  

Uit het model van Gunther et al. (2021) werd geconcludeerd dat een maaswijdtevergroting zorgt voor een 
stabielere vangst door het jaar heen. Het effect van een sorteerrooster op de vermindering in vangst van 
niet-marktwaardige garnalen is vergelijkbaar met het effect van een maaswijdtevergroting (Veiga-Malta, 
Feekings, et al., 2020; Molenaar & Rijn, 2017). Om deze reden is het aannemelijk dat het toepassen van 
een sorteerrooster de fluctuaties in vangst door het jaar heen zal verminderen. In het model van Vitale et 
al. (2018) is ook een stabilisering van de vangst zichtbaar vanaf het moment dat een sorteerrooster wordt 
toegepast (Figuur 4B). Het risico op verstoppingen van het sorteerrooster fluctueert. Dit kan, naast de 
toename in tijd nodig voor het schoonmaken van het rooster, ook invloed hebben op de stabiliteit van de 
vangst en zo mogelijk toch fluctuaties geven. De markt en de vissers prefereren een stabiele vangst en 
dus inkomen door het jaar heen (Hoofdstuk 3.4).  

4.6 Visie van enkele garnalenvissers 
Een deel van de geïnterviewde vissers is bekend met een sorteerrooster. Uit de gesprekken met deze 
garnalenvissers blijkt dat verstopping van het rooster als een groot probleem wordt gezien. Tijdens 
bepaalde periodes van het jaar is er veel algengroei in het water waardoor een sorteerrooster snel 
verstopt zal raken en dan zijn werking helemaal kwijtraakt. Omdat de ruimte tussen de spijlen erg klein 
moet zijn om de niet-marktwaardige garnalen te selecteren, wordt dit risico op verstopping als te groot 
gezien om een sorteerrooster effectief te laten werken in deze visserij. Wanneer wordt gevraagd of een 
zeeflap dit risico op verstoppingen genoeg kan verkleinen, wordt aangegeven dat dit niet voldoende zal 
werken: “Nee, dan zit je nog met wat er door die zeeflap heenloopt wat kleiner is dan 4,5 cm, dat gaat 
voor het rooster zitten. (…) Nee, dat zie ik echt niet zitten.”  

Voornamelijk voor de Waddenzee lijkt een sorteerrooster vanwege dit risico op verstoppingen geen optie. 
Enkele vissers benoemen dat het minstens voor een deel van het jaar in de Noordzee wel kan werken. Dit 
wordt door sommige geïnterviewde vissers als een mogelijkheid gezien maar anderen prefereren een 
oplossing die het hele jaar werkt. Bovendien wordt aangegeven dat juist in de periodes dat er veel groei 
zoals zeewier en algen in het water zit, ook veel niet-marktwaardige garnalen worden gevangen. Dit 
betekent dat in de tijd dat er goed gesorteerd moet kunnen worden op de grootte van de garnalen, het 
sorteerrooster niet gebruikt kan worden.  

Enkele vissers benoemen dat ze open staan om een dergelijk rooster toe te passen als er goed onderzoek 
gedaan wordt naar een sorteerrooster voor de Noordzeegarnaal. Hierbij wordt aangegeven dat pas als 
iets op grote schaal door meerdere vissers wordt gebruikt, ruimte komt om een bepaald systeem verder 
te verbeteren. Meer vissers zullen dan nadenken over wat eventueel beter kan werken en zo wordt de 
innovatie op hoger niveau gebracht. Eén visser komt met het voorstel dat een eventuele financiële 
compensatie kan helpen om ervoor te zorgen dat de maatregel op grote schaal wordt toegepast en zo kan 
worden verbeterd. Hierin wordt erkend dat een enkele, simpele en succesvolle oplossing voor de vangst 
van niet-marktwaardige Noordzeegarnalen die bovendien de vangst van marktwaardige garnalen niet 
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vermindert, praktisch onhaalbaar is door de variatie tussen kotters en de omstandigheden op zee in 
verschillende tijden van het jaar. 

Een maatregel die ervoor zorgt dat de niet-marktwaardige garnalen onder water geselecteerd worden, 
zal naar verwachting positief worden ontvangen. Zo wordt benoemd dat het sorteren van de vangst en 
het teruggooien van niet-marktwaardige garnalen veel tijd kost: “(…) dan denk ik, als je die ondermaatse 
garnalen onderwater kan sorteren, dan scheelt je dat een hoop werk.”. Desalniettemin wordt dit sorteren 
onder water als onmogelijk gezien door enkele vissers, vanwege het kleine formaat van de 
Noordzeegarnaal. Het verschil tussen een marktwaardige en niet-marktwaardige garnaal is dusdanig klein 
dat deze niet efficiënt onder water te sorteren zijn.  

Uit meerdere gesprekken met de geïnterviewde vissers komt naar voren dat het draagvlak voor het 
toepassen van een sorteerrooster voornamelijk afhangt van het economische gevolg, namelijk de vangst 
van marktwaardige garnalen. Verlies van opbrengsten wordt als grootste reden gezien dat garnalenvissers 
terughoudend zijn in het toepassen van deze (en andere) maatregel(en). Een enkele visser die 
experimenten heeft gedaan met een sorteerrooster gaf aan dat hij het onwaarschijnlijk ziet dat vangst 
van marktwaardige garnalen wordt misgelopen door het sorteerrooster omdat de marktwaardige 
garnalen niet of nauwelijks tussen de spijlen passen. Verder wordt op economisch gebied de investering 
van het toepassen van een sorteerrooster in de netten van de Noordzeegarnalenvisserij niet als groot 
probleem ervaren door de geïnterviewde vissers.  

4.7 Samenvatting 
Veel variaties zijn mogelijk voor een sorteerroostersysteem. Voor de Noordzeegarnalenvisserij is een 
sorteerrooster van ongeveer 70-80 cm lang met een lage hoek (tussen de 30-50°) het meest geschikt. De 
spijlen in het rooster moeten stevig genoeg zijn om vibratie te voorkomen en dun genoeg om te zorgen 
voor voldoende porositeit van het rooster. Bij de keuze van het materiaal van het rooster en de spijlen 
moet rekening gehouden worden met enerzijds stevigheid en anderzijds de gebruiksvriendelijkheid en 
veiligheid. Een begeleidend paneel vergroot de efficiëntie van het rooster. De maaswijdte van een 
dergelijk paneel moet kleiner dan 20 mm zijn voor de Noordzeegarnalenvisserij. Voor het materiaal van 
het (frame van het) rooster moet een afweging gemaakt worden tussen stevigheid en hanteerbaarheid.  

Een sorteerrooster is in staat om de vangst van niet-marktwaardige garnalen te verminderen en het verlies 
van marktwaardige garnalen blijkt verwaarloosbaar als het rooster stevig genoeg is en niet verstopt raakt. 
Omdat de niet-marktwaardige garnalen door kunnen groeien en reproduceren zal op de langere termijn 
een toename in biomassa van het garnalenbestand en daarmee vangst plaatsvinden. Deze voorspellingen 
zijn deels gebaseerd op onderzoek naar een maaswijdtevergroting en op onderzoek uit een andere 
garnalenvisserij. Toekomstig onderzoek kan zich richten op het valideren van deze voorspellingen door de 
modellen te specificeren op het sorteerrooster en de Noordzeegarnalenvisserij.  

Het grootste struikelblok voor het sorteerrooster is de mate van verstopping. Een sorteerrooster zal 
daarom voor de garnalenvisserij op de Waddenzee geen optie zijn. Het rooster kan mogelijk (voor een 
deel van het jaar) wel succesvol zijn in de Noordzee. Echter wordt door de geïnterviewde vissers 
aangegeven dat juist in de periodes dat er efficiënt geselecteerd moet worden op de grootte van de 
Noordzeegarnaal er een hoog risico is op verstoppingen. Experimenten met een sorteerrooster wat 
gebruikt wordt in verschillende seizoenen kan meer inzicht geven in het risico op verstoppingen en de 
functionaliteit van het rooster op grotere (tijd)schaal.   
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5 Alternatieve maasvormen: T45 en T90 

5.1 Beschrijving van de maatregel  
Een alternatieve maatregel naast het rooster en de maaswijdtevergroting, is het veranderen van de 
maasvorm. Momenteel is de standaard maasvorm de ruit (T0) oriëntatie, vaak aangegeven als ‘diamond’. 
Het nadeel van deze vorm is, dat als deze onder spanning komt, de mazen hun vorm verliezen en kleiner 
worden in de breedte. Daardoor kunnen de niet-marktwaardige garnalen niet ontsnappen. Dit heeft ook 
te maken met de vorm van garnalen: wanneer deze gevangen worden, zitten ze vaak opgekruld in het 
net (Schultz et al., 2015). De kans dat ze dus in de lengte door het net ontsnappen, is klein wanneer het 
net onder spanning staat. 

Twee alternatieve maasvormen zijn getest zijn op garnalen: de vierkante vorm (T45) en de 90 graden 
gedraaide oriëntatie (T90) (Figuur 5). Deze maasvormen worden toegepast in de kuil. Door de draaiing of 
constructie kunnen de mazen hun vorm beter behouden en blijven deze openstaan onder spanning. 

5.2 Ecologische gevolgen  
Uit onderzoek is aangetoond dat de alternatieve T45 en T90 maasvormen relatief meer grotere garnalen 
vangen dan T0; de L50 van deze maasvormen is hoger dan de L50 van T0. Dit betekent dat de gemiddelde 
lengte van de gevangen garnalen groter is. Het positieve effect van T45 en T90 op het verminderen van 
de vangst van kleinere individuen is aangetoond voor meerdere garnaalsoorten, waaronder Metapenaeus 
macleayi, Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus, Parapenaeus longirostris en Plesionika martia 
(Broadhurst et al., 2004; Deval, Özgen, & Özbilgin, 2016; Macbeth et al., 2007). Ook bleek het toepassen 
van T45 in de zijpanelen in plaats van de kuil effectief in het verlagen van groeioverbevissing. (Broadhurst, 
Sterling, & Millar, 2015). Dit wordt verder besproken in Hoofdstuk 7.1 Ten slotte is een 
maasvormverandering naar T45 al effectief toegepast in de garnalenvisserij van IJsland, die kampte met 
groeioverbevissing bij de soort Pandalus borealis (Thorsteinsson, 1992). Slechts een enkel rapport toont 
aan dat T45 niet beter is dan T0 in het verminderen van groeioverbevissing voor P. borealis (Einarsson et 
al., 2020). In deze studie bleek T90 hiervoor wel effectief. 

Op de Noordzeegarnaal zijn twee uitgebreide onderzoeken uitgevoerd naar het effect van verschillende 
maasoriëntaties op de vangst van niet-marktwaardige garnalen, waarna modellen zijn opgesteld. Hier 
werd duidelijk dat de effectiviteit van de maasvorm nauw samenhangt met de maaswijdte (Santos et al., 

Figuur 5: Een overzicht van de T0, T45 en T90 maasvormen. Uit: Browne et al. (2016). 
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2018; Schultz et al., 2015). In de rapportage van Schultz et al. (2015) werd de eiproductie van het 
garnalenbestand gesimuleerd, dit is te zien in Figuur 6. De lijnen geven de trend van de eiproductie per 
jaar weer. De maaswijdtes staan als getallen weergegeven, en elke maasvorm heeft een andere kleur. De 
trend is voor elke maasvorm en wijdte ongeveer hetzelfde, maar de maaswijdte punten bevinden zich op 
andere plekken op de lijn. Zo is te zien dat de T45 bij combinaties met kleinere maaswijdtes dezelfde 
invloed heeft als T0 gecombineerd met grotere maaswijdtes. Zo zorgt T45 gecombineerd met 24 mm voor 
een hogere eiproductie in de populatie dan T0 gecombineerd met 24 en 26 mm (groene pijl vergeleken 
met de oranje pijlen, Figuur 6). Ook T90 in combinatie met 26 mm heeft een groter positief effect op de 
eiproductie dan T0 gecombineerd met 26 mm (blauwe pijl vergeleken met de oranje pijlen). Dit betekent 
dus dat een maasvormverandering naar T45-24 of naar T90-26 groeioverbevissing kunnen tegengaan.  

Zo is te zien in het onderste paneel dat vergeleken met de huidige situatie (aangegeven met de oranje 
pijl) een maasvormverandering naar T45-24 (groene pijl) met de daarbij behorende hogere L50 (van 
ongeveer 43 naar 49) en hogere eiproductie zou opleveren. Dit is ook het geval voor T90-26, en T0-26 ligt 
daar iets onder. Dit betekent dus dat een maasvormverandering naar T45-24 of naar T90-26 
groeioverbevissing kunnen tegengaan.  

 

 

 

 

Figuur 6: Gesimuleerde jaarlijkse vangst (carapaxbreedte >6.8 mm) bij lage natuurlijke sterfte en hogere visserijsterfte (huidige 
situatie). Op de y-as is de eiproductie van de garnalen weergegeven. Op de x-as is de L50 weergegeven, de maaswijdte staat in 
getallen (mm). De oranje pijl geeft de huidige situatie weer (T0-24). De kleine rode pijlen boven en onder geven de aangeraden 
kuilen (T90-26 en T45-24) en de enkele pijl geeft T0-26 aan. Ter verduidelijking is scenario I weggelaten. Aangepast uit: Schultz et 
al. (2015).  
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Ook in de L50-parameter is terug te zien dat T45 en T90 beter in staat zijn om marktwaardige garnalen te 
vangen. Zowel T45 als T90 hebben bij maaswijdtes vanaf 24 mm namelijk een hogere L50 dan T0, en 
vangen dus gemiddeld grotere garnalen. Bij kleinere maaswijdtes (20-24 mm) is slechts de L50 van T90 
hoger dan die van T0. Het nadeel van T45 is dat er vergeleken met T0 en T90 meer verlies in marktwaardige 
garnalen optreedt en dat de SR kwadratisch toeneemt met de maaswijdte. Dit betekent dat T45 bij grotere 
maaswijdtes minder goed in staat is om de Noordzeegarnaal op grootte te selecteren dan T90 of T0 bij 
grotere maaswijdtes. T90 levert ten opzichte van T0 ook een verbetering op, met een hogere L50 en een 
vergelijkbare SR. T90 is dus beter in staat om bij grotere maaswijdtes efficiënt te selecteren op de grootte 
van de garnaal dan T0 (Figuur 7).  

 

Figuur 7: De L50 en SR bij de huidige maaswijdte. Op de x-as is de maaswijdte aangegeven. Met behulp van de 
stippellijnen is te zien dat een T45-kuil met een maaswijdte van 24 mm, de L50 van +/- 43 mm en SR van +/- 8,5 
mm m naar een L50 +/- 50 mm en een SR van +/- 10,5 mm gaat. De T90 zit qua waarden hier ergens tussenin, 
maar tussen de 15-20 mm heeft de T90 een hogere L50. Aangepast uit: Schultz et al. (2015).  
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In Santos et al. (2018) worden vergelijkbare resultaten gevonden als in Schultz et al. (2015) (Figuur 8). De 
resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaand rapport: de L50 ligt wederom hoger bij T45 en T90 dan bij T0, 
met name bij een toenemende maaswijdte. Ook wordt een bredere SR bij T45 gevonden, waarbij deze 
ook kwadratisch toeneemt met de maaswijdte. Een klein verschil met het voorgaande rapport is dat uit 
deze resultaten blijkt dat voor een kleinere maaswijdte (<20 mm) de T45 ook een hogere L50 heeft dan 
T90, in plaats van een lagere. Het percentage niet-marktwaardige garnalen in de kuil (nPb) kan bij het 
gebruik van T45 en T90 gecombineerd flink dalen. Het huidige percentage T0-24 mm ligt rond de 43%. Bij 
het gebruik van T45-25 mm zakt de nPb naar 23%, en bij T90-25 met 31%. Bij het interpreteren van deze 
waardes is het belangrijk te beseffen dat niet alleen de maasvorm en -wijdte de verhoudingen in 
marktwaardige en niet-marktwaardige garnalen in de vangst bepalen. Ook het seizoen en de plek waar 
gevist wordt spelen hier een belangrijke rol.   

Figuur 8: De L50 en SR bij de huidige maaswijdte. Op de x-as is de maaswijdte aangegeven. De stippellijnen geven de waardes 
van L50 en SR bij een maaswijdte van 24 aan. In beide figuren is T0 grijs. Boven: T0 vs. T45, T45 is in blauw aangegeven. Onder: 
T0 vs. T90, T90 in het oranje aangegeven. Aangepast uit: Santos et al. (2018). 
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5.3 Economische gevolgen  
Het vervangen van de kuilen zal eenmalig kosten met zich meebrengen, maar zou eventueel pas kunnen 
gebeuren nadat de oude netten ‘op’ zijn. Het vervangen van de kuil is relatief goedkoop: zoals eerder 
genoemd, ongeveer 230 euro (Coastalnets, -). Het produceren van deze kuilen zou even duur moeten zijn 
als bij een T0 kuil. In een andere garnaalvisserij is aangetoond dat de andere maasvormen wel sneller 
kapot kunnen gaan. (W. M. Hickey et al., 1993). Mogelijk moet dit net wel vaker gerepareerd worden en 
zijn daarbij meer arbeidsuren nodig dan bij een T0 net (Molenaar, 2021a). Er zijn nog niet veel kosten-
baten analyses voor het vissen met een andere maasvorm opgesteld (W. M. Hickey et al., 1993). De exacte 
balans tussen de winst en kosten van het implementeren van deze maatregel in de 
Noordzeegarnalenvisserij moet nog verder onderzocht worden.  

Vissen met beter openstaande mazen zorgt voor een lagere weerstand en daarmee lagere 
brandstofkosten in de voorkant van netten (Kennelly & Broadhurst, 2021). Mogelijk is dit ook het geval 
wanneer de mazen in de kuil worden aangepast (Suuronen et al., 2012). De kuil maakt echter geen groot 
deel uit van het net, waardoor het effect van een andere maas oriëntatie in de kuil van het net kleiner zal 
zijn. Minder uitstoot heeft een bijkomend ecologisch voordeel omdat minder CO2 wordt uitgestoten, vindt 
minder milieuvervuiling plaats.  

Bij het veranderen van de maasvorm vindt mogelijk verlies van marktwaardige garnalen plaats. Dit is 
afhankelijk van de maaswijdte en is voornamelijk het geval wanneer deze wordt vergroot ten opzichte 
van de huidige grootte (24 mm). Santos et al. (2018) stelt dat bij een verandering van T0 naar de T45 op 
22 mm er 96% van de marktwaardige garnalen nog steeds gevangen worden. Oftewel, een verlies van 4%. 
Specifieker, kijkende naar de resultaten van Santos et al. (2018), vindt van T0 naar T45 bij 23 mm een 
verlies van marktwaardige garnalen van 8,8%, plaats en bij de stap naar T90 4,7%. Bij 25 mm is dat bij T45 
17,4% en bij T90 7,4% verlies aan marktwaardige garnalen. Als de gebruikte maaswijdte 24 mm is, wordt 
bij het gebruik van T45 13,1% van de marktwaardige garnalen verloren en voor T90 is dit 6,1%. Zoals 
eerder genoemd worden de berekeningen in dit rapport gebaseerd op een opbrengst van €3,22 per 
kilogram. Rekenend met de totale omzet van 50,5 miljoen euro, 226 kotters (Hoofdstuk 3.4) en ervan 
uitgaand dat T0-24 wordt gebruikt, betekent dat een verlies op korte termijn van ongeveer €29.300 bij de 
stap naar T45-24 mm en €13.600 bij de stap naar T90-24 mm per kotter per jaar. Wederom is hierbij de 
aanname dat iedereen met een vergunning voltijd vist.  

Het voordeel van de maasvormverandering is dat er relatief meer en grotere marktwaardige garnalen 
gevangen worden vergeleken met een T0 vangst, en door de vraag-aanbod de prijs per garnaal kan stijgen 
(Hoofdstuk 3.3). Ook heeft Schultz et al. (2015) berekend dat de uiteindelijke vangst en opbrengst niet zal 
zakken, maar zelfs zal stijgen. Dit is te zien in figuur 9, deze is hetzelfde in opbouw als figuur 6. Dit komt 
doordat de gemiddelde gevangen garnaal groter is en in een grotere categorie valt. Ook blijkt dat T45-24 
beter is dan T90-26 op financieel vlak op de lange termijn: de vangsten en omzet zijn hoger (Figuur 9). 
Hierbij is wel de aanname dat de prijs gelijk blijft, bij een gelijk aanbod van garnalen. 
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5.4 Sociale gevolgen 
Over de sociale gevolgen van deze maatregel wordt niet gesproken in de literatuur. 

Figuur 9: Gesimuleerde jaarlijkse vangst (carapaxbreedte >6.8 mm). Scenario II: lage natuurlijke 
sterfte en hogere visserijsterfte (huidige situatie). Van boven naar beneden, tevens op de y-as 
aangegeven: Jaarlijkse vangst (ton) en totale omzet (in euro). Op de x-as is de L50 weergegeven, de 
maaswijdte staat in getallen (mm). De oranje pijl geeft de huidige situatie weer (T0-24 De kleine 
rode pijlen boven en onder geven de aangeraden kuilen (T90-26 en T45-24) en de enkele pijl geeft 
T0-26 aan. Ter verduidelijking is scenario I weggelaten. Aangepast uit: Schultz et al. (2015).  
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5.5 Visie van enkele garnalenvissers 
Het veranderen van de maas oriëntatie van de kuil is onder de geïnterviewde vissers de minst bekende 
maatregel. Meerdere vissers geven aan open te staan om een dergelijke maatregel toe te passen en 
enkele vissers benoemen concreet dat zij hier potentie in zien. Voordat dit echt doorgevoerd kan worden 
moet er wel meer onderzoek uitgevoerd worden naar het effect van deze maatregel en de functionaliteit 
hiervan. Hierbij wordt een enkele keer aangegeven dat onderzoek wel een bepaalde richting op moet 
gaan. Op deze manier kunnen eventuele oplossingen namelijk verder verbeterd worden. Voor een andere 
maasoriëntatie geldt, net als bij het sorteerrooster, dat sommige vissers een voorkeur hebben voor het 
sorteren van garnalen onder water. Zo vertelt een visser: “(…) hoe mooi is het om onderwater al die 
garnalen al te laten leven, dat is het allermooiste wat er is.”  

Enkele vissers stippen aan dat een net met een andere maasoriëntatie lastig is om te maken: “Als je met 
vierkante mazen moet gaan vissen blijft het net niet heel, is technisch heel moeilijk.” Daarnaast werd 
aangegeven dat wanneer er veel garnalen gevangen worden, de selectie van deze garnalen door de mazen 
minimaal is.  

De investering in het toepassen van een andere maasvorm in de kuil van het net wordt door de vissers 
niet als problematisch gezien. Wel wordt een enkele keer aangegeven dat een ruitvormige maas (T90) 
sneller kapotgaat, voornamelijk wanneer de zak zwaarder is bij een grotere vangst: “(…) want op die 
ruitvormige mazen als je daar spanning op zet trekt dat gewoon samen en dan worden die eigenlijk 
gewoon bijna een soort touw.” 

5.6 Samenvatting 
Veel studies met uiteenlopende resultaten zijn uitgevoerd over de toepassing van de maasvormen T45 en 
T90 in de kuilen van netten. T45 en T90 zijn selectiever op garnaalgrootte dan T0, dit is afhankelijk van de 
maaswijdte. De kosten van de netten vervangen zou vergelijkbaar zijn met een maaswijdtevergroting, 
maar het vaker repareren zou meer tijd en daarmee geld kunnen kosten. Er wordt minimaal bespaard op 
brandstofkosten door een lagere weerstand, en de gemiddeld gevangen garnaal zou iets groter zijn. 

Onder de geïnterviewde garnalenvissers blijkt een andere maasvorm de minst bekende maatregel. 
Meerdere vissers geven aan open te staan voor deze toepassing en zien hier potentie in. Echter worden 
ook enkele keren tekortkomingen van een dergelijke maatregel benoemd, zoals dat een net met een 
andere maasvorm technisch erg lastig te maken is en kwetsbaar kan zijn.  

Het rapport van Schultz et al. (2015) concludeert uiteindelijk dat, alleen kijkende naar de alternatieve 
maasvormen, een combinatie van T45 met 24 mm of T90 met 26 mm de beste ecologische en 
economische opties zijn. Dat houdt in dat met de T90 ook een maaswijdtevergroting wordt aangeraden. 
Santos et al. (2018) geven geen eenduidige aanbeveling, omdat de kuilselectiviteit erg afhangt van de 
lokale populatie. Maar geven wel aan dat de groeioverbevissing kan worden gehalveerd bij de 
bestudeerde Duitse populatie, door T45 bij 25 mm of T90 bij 27 mm te gebruiken.  
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6. Vloot sanering 

6.1 Beschrijving van de maatregel 
Een veel voorgestelde manier om visserijdruk te verlagen is het verkleinen van de omvang van de vloot 
door middel van een sanering (Ministerie van Economische Zaken, 2017; van der Hoek, 2014). Bij deze 
maatregel is het verminderen van groeioverbevissing niet het directe doel, maar kan dit wel bereikt 
worden. Voor het vissen van garnalen dient een visser over een vergunning te beschikken. Voor de 
Noordzee is dit de Garnalenvergunning voor de Visserijzone (GV), waarvan ongeveer 135 in omloop zijn 
(Turenhout et al., 2015). Wanneer een visser in gebieden op de Waddenzee vist is de Garnalenvergunning 
voor de Kustwateren (GK) nodig, hiervan zijn er momenteel 89 in omloop (Turenhout et al., 2015). In 
totaal zijn maximaal 226 vergunningen beschikbaar. 

Het betreden en verlaten van een visserij is een strategische beslissing. Een welvarende visserij trekt 
beginnende vissers aan en volgens voorspellende keuzemodellen zouden vissers bij een minder lonende 
visserij deze weer verlaten. In de praktijk houdt het model geen rekening met bijvoorbeeld lopende 
investeringen en het gebrek aan hergebruik van het materiaal (Tidd et al., 2011). Hiervoor is dus goed 
beleid nodig. Squires (2010) stelt een lijst voor met vereisten die van toepassing zijn bij het ontwerpen 
van een effectief saneringsplan. Hoewel al deze punten een rol spelen in het maken van een passend 
saneringsbeleid, worden enkele punten nader toegelicht in de tekst (dikgedrukt). Deze zijn gekozen omdat 
ze aansluiten bij het overzicht van eerdere saneringen of daar een toevoeging op zijn. 

1. Het saneringsprogramma moet duidelijke doelen en objectieven hebben. 
2. Het saneringsprogramma heeft een heldere omvatting nodig. 
3. Drie kritieke condities moeten worden vervuld om de effectiviteit van de sanering te stimuleren. 

1. Kotterlicenties moeten goed geregistreerd zijn. 
2. Heldere communicatie en organisatie tussen deelnemers en organisators. 
3. Regulering moet plaatsvinden die vissers weerhoudt van het investeren van subsidiegeld 
verkregen door saneren in een nieuwe viskotter. 

4. Het saneringsprogramma kan ervoor kiezen om de kotter en tuigen of vergunning op te 
kopen, of allebei. 

5. Het saneringsprogramma kan vrijwillig of verplicht zijn.  
6. Het saneringsprogramma moet hergebruik van het gesaneerde goed limiteren door het goed 

te verwijderen uit de markt door middel van vernietigen van schepen en tuig en door 
vergunningen op te heffen. 

7. Condities moeten worden gesteld voor de investering van toegewezen subsidies om 
herinvestering en nieuwe investering in de visserij te voorkomen. 

8. Sommige saneringsprogramma’s geven een eenmalig bedrag, terwijl in andere situaties 
gekeken moet worden naar herhaaldelijke bedragen om te compenseren voor lopende 
investeringen en alternatieve inkomsten van vissers die de visserij niet algeheel verlaten. 

9. Saneringsprogramma’s moeten ook kijken naar mogelijkheden voor urenvermindering in de 
visserij.  

10. Programma’s kunnen andere condities stellen voor opgekochte kotters en vergunningen. 
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Sinds eind jaren ’70 is al meermaals gepoogd de Nederlandse vissersvloot te verkleinen. Voor het 
vergelijken van verschillende saneringsregelingen is gebruikt gemaakt van verschillende casussen vanaf 
de jaren ’90 tot 2021 (Tabel 1). Hoewel met deze regelingen een aantal kotters zijn opgekocht lijken deze 
saneringen nog niet het gewenste effect te hebben bereikt, namelijk het verminderen van de visserijdruk. 
In 1995 vond de eerste poging plaats om het aantal garnalenkotters in de Waddenzee te verminderen. 
Deze regeling vernietigde of verwijderde kotters uit de EU zodat deze later niet hergebruikt konden 
worden. In 2005 en 2008 zijn de meeste kotters gesaneerd, respectievelijk 25 en 37. Omdat deze 
regelingen meerdere visserijen betreffen is het niet duidelijk welk aandeel van deze gesaneerde schepen 
en vergunningen uit de garnalenvisserij kwam. In beide jaren is tevens gebruik gemaakt van een subsidie 
die bestemd was voor vissers die hun vergunning en schip hadden verkocht. Dit viel echter niet in de 
smaak omdat veel vissers uiteindelijk toch terecht kwamen in een andere visserij dan waaruit zij 
gesaneerd werden (Quirijns et al., 2019). Ook vonden vissers het aangeboden bedrag te laag. De meest 
recente sanering betreft de GK vergunningen op de Waddenzee (Turenhout et al., 2015). Vergeleken met 
de situatie in 1995 is het bedrag voor deze sanering vele malen hoger. Wellicht zijn in 1995 minder kotters 
gesaneerd, maar tegelijkertijd was de insteek van deze sanering dat de kotters verwijderd werden uit 
Nederland. De vraag is of de sanering in 2021 het gewenste effect gaat opleveren, of dat garnalenvissers 
die de GK-vergunning hebben verkocht met hun schip in andere gebieden kunnen gaan vissen. Squires 
(2010) haalt dit aan in punt 4 van het opstellen van een saneringsprogramma. Daar komt bij dat sommige 
vissers een dubbele vergunning hebben, ook een voor een andere visserij. Wanneer de 
garnalenvergunning zou worden uitgekocht kan de visintensiteit overvloeien naar een andere sector en 
daar voor problemen zorgen. Hierover meer in 6.2. 

Binnen het saneren bestaan verschillende methoden (Quirijns et al., 2019) (Squires, 2010). Volgens punt 
4 in Squires (2010) kan het lonen om in plaats van óf kotters óf vergunningen, direct beide samen uit te 
kopen. Op deze manier kunnen schepen worden uitgekocht waarmee direct de visintensiteit verlaagd 
wordt. Als bijkomend aspect kan op deze manier het aantal beschikbare vergunningen worden afgebouwd 
naar 120 in plaats van 226 (Hoofdstuk 6.3). Omdat deze sanering vrijwillig is, moet echter wel voorkomen 
worden dat niet alleen de meest inactieve vissers zich aanbieden. Het voorstel om te saneren is op basis 
van een minimumaantal gebruikte visuren binnen een bepaalde periode (Tabel 1) of andere criteria zoals 
mogelijkheid tot vissen op andere soorten (Hoofdstuk 6.2) (Steenbergen, 2015).  Eventueel kan gekozen 
worden voor (deels) verplichte sanering (punt 5). Bijvoorbeeld in de Japanse longline visserij was sanering 
vrijwillig, maar wanneer niet genoeg aanmeldingen kwamen moest ook een deel van de kotters verplicht 
gesaneerd worden (Kuronuma, 1997). Een nadeel is dat moet worden bepaald welke kotters zich moeten 
laten uitkopen. Alternatief kan gewerkt worden zoals in de Italiaanse kokkelvisserij, waarbij sanering 
vrijwillig was maar verplicht een aantal kotters per regio moest verdwijnen (Spagnolo, 2007) .
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Tabel 1: Overzicht van saneringsplannen in de Nederlandse kottervloot sinds 1995. 

. 

 1988 – 1995 2005 2005 & 2008 2008 2021 
Aanleiding Verminderen 

garnalenvisserij 
Waddenzee 
(Langstraat & Bend, 
1995; Ministerie van 
Landbouw, 1992) 

Visbestand onder 
druk, financiële 
crisis kottervloot 
(Quirijns et al., 
2019) 

Uittreding vissers, voorkomen 
werkeloosheid na sanering 
(Quirijns et al., 2019) 

Visbestand onder druk, 
financiële crisis kottervloot 
(Quirijns et al., 2019) 

Verminderen 
garnalenvisserij 
inspanning 
Waddenzee 
(Waddenfonds, 
2020) 

Saneren van  Vergunning  
Schepen  

Vergunning 
Schepen 

- Vergunning 
Schepen  

Vergunning  

Budget 4 miljoen gulden (1.8 
miljoen euro) 

5,5 miljoen euro Zie ‘Regeling’ 27 miljoen euro 10 miljoen euro 

Categorie  Eigenaar beschikt over 
GK-vergunning 

Schepen ouder dan 
10 jaar, minstens 
80% verbruik van 
toegekende 
zeedagen (vissers) 
Minimum-gebruik 
van 75 zeedagen 
(garnalenvissers) 

Vissers  Met vergunning (MFL1 & 
MFL2), schepen langer dan 
15m en minder dan 1200 
bruto tonnage, ouder dan 
10 jaar en met meer dan 75 
zeedagen. 

Met een GK-
vergunning 

Gesaneerde 
kotters 

Onbekend  25 - 37 Minimaal 10 
Maximaal 30 

Regeling 500.000 frank per 
vergunning (+- 
227.000 euro). 
Schepen kunnen ook 
vernietigd worden of 
verkocht aan niet-EU 
staten. 

Subsidie voor 
vissers, bedroeg 
2.500 euro per 
bruto ton en  

Eenmalige bijdrage, maximaal 5K, 
voor leeftijd < 56 jaar. 
Maandelijkse vergoeding 56-65 
jaar, maximaal 500/mnd voor 
elke maand tussen leeftijd en 65 
jaar (200 euro/mnd in het 2008 
akkoord).  
Maximaal bedrag van 7500 euro 
voor omscholing. 

4 miljoen euro voor kotters 
met quotaregeling (MFL1) 
en garnalenvergunning 
(MFL2) zonder 
contingentie. 
32 miljoen voor kotters 
met een MFL1 met 
contingentie. 

Maximaal 400.000 
per vergunning, 
verhoging bedrag op 
basis van 
motorcapaciteit. 

Mate van 
succes 

Niet bekend Goed, vol budget 
benut 

Klein, te lage subsidie volgens 
vissers 

Verkleining van vloot met 
15% behaald.  

Nog niet bekend 
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6.2 Ecologische gevolgen 
Een lagere concentratie kotters per gebied zorgt voor een vermindering van de totale uitstoot, wat in 
de hand speelt van natuurorganisaties die hebben aangegeven dat dit één van hun doelen is 
(Ministerie van Economische Zaken, 2017; van der Hoek, 2014). In 2014 bedroeg het 
brandstofverbruik tijdens het vissen en stomen samen per kotter 83 liter per uur. Wanneer dit wordt 
vermenigvuldigd met het huidige aantal kotters is dit 18.758 liter per uur, met een maximum van 90 
miljoen liter per kotter (uitgaand van 4800 uren/jaar. Ter vergelijking, wanneer 120 kotters in de vloot 
zijn komt dit uit op 9960 liter per uur, met een maximum van 48 miljoen uren. Hiermee wordt dus 
ongeveer de helft aan uitstoot en kosten bespaard.  In prijzen scheelt dit ook aanzienlijk, aan de hand 
van de gasolieprijs van 0,57 euro in 2014 wordt 24 miljoen euro bespaard. Ook hoeven kotters minder 
lang te ‘zoeken’ naar marktwaardige garnalen en kunnen daarmee nog eens extra brandstof en 
arbeidskosten besparen (Steenbergen et al., 2015). Een tweede bijkomstigheid is dat met het 
verkleinen van de vloot minder bodemberoering en bijvangst zal plaatsvinden wat met name voordeel 
heeft voor de kraamkamerfunctie van het waddengebied en daarmee het voedselweb (Steenbergen 
et al., 2015). In Aviat et al (2011) (Figuur 10) wordt een overzicht gemaakt van de gebieden waarin elk 
deelnemend land in de Noordzeegarnalenvisserij vist. Zo is te zien dat Nederland veruit in het grootste 
gebied, en met de hoogste intensiteit vist. Wanneer wordt uitgegaan van een kleinere vloot van 120 
kotters in plaats van 226, die met dezelfde visuren, tuig en motorcapaciteit vist in dezelfde gebieden, 
met redelijke zekerheid worden gezegd dat bodemberoering en bijvangst zullen afnemen. Voor een 
breder perspectief op bodemberoering wordt aangeraden om Rijnsdorp et al (2016) te raadplegen. 

 

Steenbergen et al. (2015) stelt dat het verminderen van de vloot een vergelijkbaar effect heeft met 
het verminderen van visintensiteit van vijf naar drie dagen per week. Het model uit de studie 
observeert een kleine vertraging in groeisnelheid van de garnaal van ongeveer zeven weken gevolgd 
door een langere periode van hoge vangst van marktwaardige garnalen. Een vermindering in 
groeioverbevissing wordt hierdoor voorspeld. Door een groter aandeel marktwaardige garnalen te 
verdelen over een kleinere vloot bestaat minder risico dat nog gevist blijft worden op niet-
marktwaardige garnalen wanneer de marktwaardige garnalen ‘op’ zijn. Een bijkomend voordeel is dat 

Figuur 10: Overzicht van visinspanning per land. Deense vissers vissen met name aan de 
Deense westkust, Duitse vissers breiden deels uit naar Noord-Nederland en Zuid-Duitsland 
en Nederlandse vissers werken in alle eerder genoemde gebieden plus Zuid-Nederland. Uit: 
Aviat et al. (2011). 
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met een vlootsanering minder management nodig is dan bij het implementeren van een 
visurenvermindering. 

Wel moet worden gelet op verplaatsing van visintensiteit naar andere gebieden. De 
Noordzeegarnalenvisserij bestaat niet alleen uit kotters die exclusief op garnalen vissen. Ongeveer 
een vijfde van de Nederlandse vloot vist ook op andere soorten (Tabel 2). Aan de hand van punt 4 uit 
Squires (2010) zou het kunnen zijn dat dit aandeel vissers na het opgeven van de garnalenvergunning 
intensiever gaan vissen op een andere soort.  

Tabel 2: Overzicht van vissers met garnalenvergunning, aandeel gemengde visserij ten opzichte van garnalenvisserij. 

Hoofdzakelijk op garnalen <260 pk ±150 schepen 
Hoofdzakelijk op garnalen 260 – 300 pk ±100 schepen 
Gemengde visserij <260 pk ±5 schepen 
Gemengde visserij 260 – 300 pk ±50 schepen 

 

In het licht van de huidige onderhandelingen in het Noordzeeakkoord kan wellicht een nieuwe 
saneringsmethode gevonden worden. Binnen het akkoord is een budget van 74 miljoen euro 
vrijgemaakt die gebruikt moet worden voor saneringen binnen de visserij (Schouten, 2019). Een 
overige 45 miljoen is bestemd voor innovaties binnen de visserij, dit omvat een vermindering van 
bodemberoering, uitstoot, ongewenste bijvangsten en afval  (Caroline Schouten, 2020). Hoewel 
innoveren een goede investering is in de toekomst, is te beredeneren dat een vermindering van 
kotters zelf een directe invloed heeft op deze punten. Afhankelijk van de inschatting van het aantal 
kotters wat gesaneerd kan worden met 74 miljoen (Hoofdstuk 6.3) kan eventueel gekozen worden dit 
bedrag aan te passen. Het nadeel is dat dit akkoord nadruk legt op visserijen die verder dan twaalf mijl 
buiten de kust werken en dus niet direct effect hebben op de garnalenvisserij, die dichter aan de kust 
werkt (Schouten, 2019). Hierover kan meer duidelijkheid worden gecreëerd door een overzicht van 
geschatte aantallen te saneren kotters per visserij. Binnen het VIBEG-akkoord is meer aandacht 
besteed aan de garnalenvisserij. In dit akkoord worden concrete plannen gemaakt om een ‘ring’ rond 
het aantal vergunningen te leggen in de internationale Noordzeegarnalenvisserij.  

6.3 Economische gevolgen 
In Steenbergen et al. (2015) wordt door middel van een model vastgesteld dat een vermindering van 
de vloot, de totale vangst van de vloot verhoogt. Omdat wordt voorspeld dat de kiloprijs van de 
garnaal hiermee zou dalen, wordt dit scenario vaak in negatief licht gezet. Een grotere vangst kan in 
het scenario van minder kotters echter ook positief worden gezien, de totale vangst kan immers 
worden verdeeld onder minder vissers. Het vermeerderen van de vangst kan worden verklaard 
doordat niet-marktwaardige garnalen de mogelijkheid krijgen om door te groeien wanneer de 
visserijdruk lager ligt. Vissers kunnen dan ook efficiënter te werk gaan. Om een beter overzicht te 
krijgen in wat dit betekent voor de omzet van de vissers is een berekening gemaakt aan de hand van 
de paper van Steenbergen et al. (2015) en data van de garnalenvisserij uit 2015 (voor latere jaren was 
geen concrete data bekend) (Turenhout et al., 2015). In het oorspronkelijke scenario werd de 
Europese vloot verminderd van 500 naar 300 kotters, wat gelijk staat aan 40%. Dit zou voor de 
Nederlandse garnalenvisserij betekenen dat de vloot verkleind zou worden van 226 naar 120 kotters 
en dus 90 kotters weggesaneerd moeten worden. In Steenbergen et al. (2015) werd tevens een 
toename in de vangst van 105% voorspeld, van 60 ton per jaar naar 123 ton per jaar. Deze data komt 
niet helemaal overeen met de vangstdata van 87 ton per jaar voor Nederlandse kotters (Turenhout et 
al., 2015), maar kan wel verklaard worden door te stellen dat Nederlandse kotters doorgaans meer 
vangen dan Deense en Duitse kotters. Corrigerend voor deze factor is deze berekening gemaakt met 
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87 ton als startgetal. Hieruit kan gesteld worden dat Nederlandse vissers naar een vangst van 178 ton 
per jaar gaan. Qua brutowinst komt dit uit op 574.287 euro per jaar per kotter wanneer gerekend 
wordt met de €3,22 per kilo. Hier gaan nog wel alle kosten van het bedrijf vanaf. Het voordeel van een 
vlootsanering is dus dat de overgebleven kotters bijna dubbel gaan verdienen. 

Wanneer gekeken wordt naar de financiering voor het uitkopen van kotters wordt het echter lastiger. 
Aan de hand van de richtlijnen van Squires (2010) (met name punt 8) en Holland et al. (2017) kan dit 
budget ook vergaard worden door inspanning vanuit de industrie. In veel gevallen wordt publiek geld 
gebruikt om saneringen te betalen. Omdat in dit geval de Europese Unie beslist over de algemene 
regelgeving van de Noordzee-garnalenvisserij van Nederland, Duitsland en Denemarken kan het 
uittrekken van een grote som geld voor een niet-gequoteerde soort gezien worden als individuele 
staatssteun (Nooitgedacht, pers. comm., 2021; Quirijns et al., 2019). Een oplossing hiervoor kan zijn 
het combineren van een startbedrg (zoals de 10 miljoen uit het Waddenfonds) met een grotere lening. 
Deze lening kan worden terugbetaald over een nader te bepalen tijd door het implementeren van een 
toeslag per landing (Squires, 2010). 

Een voorbeeld hiervan komt uit Holland, Steiner, en Warlick (2017), waar de wijting visserij in Alaska 
wordt aangehaald. In dit scenario werd 90 miljoen dollar beschikbaar gesteld door 
vangstverwerkingsbedrijven voor het saneren van schepen. Hiervan was 15 miljoen direct beschikbaar 
en 75 miljoen in de vorm van een lening die gedurende 30 jaar terugbetaald zou worden. Hierna werd 
een veiling gehouden waarmee uiteindelijk 25 kotters en 62 vergunningen werden uitgekocht. Een 
tweede scenario uit Holland et al. (2017) is van de Pacifische grondvisserij, waar in 2003 met 10 
miljoen dollar publiek geld en 36 miljoen dollar loon een sanering werd uitgevoerd. Contrasterend 
met het scenario uit Alaska werd een ‘reverse auction’ uitgevoerd waarbij vissers die zich aanbieden 
voor de verkoop van hun vergunning, kotter of tuig een prijs noemen, waarna het comité deze 
biedingen rangschikt naar een bepaalde categorie (Squires, 2010). De industrie kreeg de kans om op 
deze regeling te stemmen, waaruit kwam dat 85% het eens was met de beslissing. Het uiteindelijke 
bedrag van 28.4 miljoen dollar moest door middel van een 5% taks op de inkomst per gelande vangst 
worden afgelost. Sinds de sanering in 2006 was in 2016 deze lening bijna volledig afbetaald. 

Wanneer dit wordt teruggekoppeld naar de lopende onderhandelingen en de lijst van 
saneringsvereisten van Squires (2010) is het aan te raden dat specifieker naar het verwijderen van 
kotters uit de garnalenvisserij wordt gekeken. Wanneer meerdere visserijen onder hetzelfde budget 
vallen kan het overzicht en de doelen beginnen te overlappen en ontstaat onduidelijkheid (punt 1 en 
2). Hierbij moet ook worden gelet op de informatievoorzieningen en communicatie, zodat ten alle 
tijden het doel voor ogen gehouden wordt (punt 3). 

6.4 Sociaal 
Door de huidige omvang van de vloot en het sluiten van enkele gebieden voor natuurbescherming zijn 
vissers genoodzaakt om met hetzelfde aantal kotters in een kleiner visgebied te vissen. Vanuit het 
Noordzeeakkoord en de kottervisie is 74 miljoen euro beschikbaar gesteld om de omvang van de vloot 
te verkleinen. Een voorkomende mening is dat dit bedrag de visserijsector tekortdoet en zeker in 
tijden van COVID-19 te weinig is om genoeg kotters te saneren (Urk, 2020). 

6.5 Mening vissers  
De meeste vissers staan positief tegenover een vlootsanering, mits er een goede regeling getroffen 
wordt. Opvallend is wel dat geen van de vissers zelf spreekt over dat ze willen stoppen, maar ze 
verwachten wel dat andere vissers hiertoe bereid zijn, mits er dus een goede regeling tegenover staat. 
Veel vissers zien vlootsanering als de eerste oplossing en dan kan er daarna verder worden gekeken 
naar andere maatregelen. Als argumenten dragen zij aan dat het veel te druk is op het water. Na het 
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sluiten van gebieden werd er gezegd dat de andere gebieden niet méér bevist mochten worden, maar 
dat werkte niet goed volgens veel vissers. Met de sluiting van gebieden zou dan een sanering gepaard 
moeten gaan. Een aantal vissers verwijzen naar vroeger toen het allemaal nog veel rustiger was en 
schatten in dat er 20-30% van de capaciteit gesaneerd moet worden voor een goede markt. 
Wie die vissers dan zijn, daar zijn de vissers vrij eensgezind over: vooral de oudere vissers, 60+. Dit zou 
volgens de geïnterviewde vissers niet heel veel bijdragen aan het probleem, omdat deze oudere 
vissers niet veel bijdragen aan de volledige viscapaciteit. Een aantal vissers schatten in dat jongere 
vissers ook bereid zouden zijn om te saneren, mits er een goed bedrag tegenover staat. Er wordt 
gesproken van vaste bedragen, opkopen van het schip of een maandelijkse uitkering. 
 
“Die vissers zijn daar hun hele leven mee bezig, als je ze weg wil hebben, geef ze dan gewoon voldoende 
geld: geef ze de waarde van hun schip en de waarde van het bedrijf. En zorg dan dat die mensen er 
goed uitspringen. Daar hebben wij dan ook geen problemen mee”  
Over een maandelijkse uitkering: “Geef die per maand een x bedrag waar hij genoeg aan heeft: dan is 
het belastingtechnisch voor zowel de staat en hemzelf het beste.” 
 
De motivatie voor saneren kan ook zijn dat vissers geen zin hebben in het ‘gedoe’ dat nu op ze afkomt: 
Veel nieuwe regels zoals de B-wet, stikstofverbod en het Noordzeeakkoord. Dit maakt het beroep voor 
vissers minder aantrekkelijk. Door veel vissers wordt benadrukt dat bij een sanering het van belang is 
dat daadwerkelijk de vergunning wordt ingenomen en dat ze niet in een ander land weer een nieuwe 
vergunning kunnen krijgen. 
  
Tenslotte menen een aantal vissers dat een vlootsanering het draagvlak voor andere technische 
maatregelen kan vergroten (Appendix III). 
 
6.6 Samenvatting 
Een veel voorgestelde maatregel is het verkleinen van de vloot door middel van saneren. Dit staat als 
goed alternatief voor technische maatregelen zoals aanpassingen in het net of een sorteerrooster, 
waar doorgaans meer onderzoek naar nodig is en lang duren om volledig te implementeren. In de 
afgelopen vijftig jaar zijn meerdere pogingen gedaan om de Nederlandse vissersvloot te verkleinen, 
deze hebben successen gehad maar kunnen ook verbeterd worden. Bijvoorbeeld door stappen te 
nemen in het opstellen van een ander soort saneringsprogramma. Belangrijk hierbij is dat wordt gelet 
op het niet kunnen hergebruiken van materiaal of andere vergunning waardoor problemen in andere 
gebieden kunnen opduiken of verergeren. Financieel kan een sanering worden gerealiseerd met 
publiek geld, maar ook kan een overweging gemaakt worden om kotters en vergunningen uit te kopen 
voor middel van een lening die wordt afbetaald met een taks op de landingen. Op economisch vlak 
kan veel winst uit een sanering worden gehaald. In het scenario dat de vloot verminderd wordt van 
226 naar 120 kotters is een voorspelling is dat de totale jaarlijkse vangst verdubbelt.  Op ecologisch 
gebied betekent een vlootsanering met name een directe afname in bodemberoering, 
benzineverbruik, uitstoot, bijvangst en bodemberoering, alsmede minder sociale onrust in de 
vissersgemeenschap. 
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7. Overige alternatieven en aandachtspunten 

7.1 Alternatieve maatregelen 
Ontsnappingspaneel: Wanneer de maatregel van een andere maasvorm in de kuil van het net 
besproken wordt, komt meerdere malen de suggestie voor een ontsnappingspaneel met eventueel 
een andere maasvorm (en -wijdte) naar boven. Dit omdat enkele vissers dit kennen van een andere 
visserij. De vissers geven aan dat via deze ontsnappingspanelen mogelijk ook garnalen gezeefd kunnen 
worden. Het voordeel van een dergelijk paneel is dat wanneer dit verstopt raakt, de garnalen nog 
steeds in de zak komen en dan aan boord nog geselecteerd kunnen worden.  

Deze ontsnappingspanelen zijn veelvoudig in beenvis visserijen onderzocht en worden als effectieve 
methode gezien om de selectiviteit van de kuil te verbeteren (Graham & Kynoch, 2001; Metin et al., 
2005). De werking van een ontsnappingspaneel met vierkante mazen is in de garnalenvisserij echter 
nog maar enkele keren onderzocht bij grotere soorten zoals de Metapenaeus macleayi. Hierbij werd 
de vangst van het aantal niet-markwaardige garnalen verminderd met 54% (Broadhurst et al., 2015). 
Voor de Noordzeegarnalenvisserij is de werking van het ontsnappingspaneel nog onbekend. Uit 
literatuur (Hoofdstuk 5) is gebleken dat het gebruiken van vierkante mazen voor de vangst van 
garnalen zorgt voor een verbetering in de selectiviteit van het net. Uitgaand van deze bevindingen lijkt 
een ontsnappingspaneel met vierkante mazen dus een optie om de selectiviteit van de netten te 
verbeteren. Echter zal de functionaliteit van het installeren van dergelijke panelen in het verminderen 
van de vangst van niet-marktwaardige garnalen nader onderzocht moeten worden voor de 
Noordzeegarnalenvisserij.  

Sorteren en zeven aan boord: Een andere suggestie die enkele keren naar voren komt in de 
interviews, is een maatregel rondom het zeven en sorteren van de vangst aan boord. Zo vertelt één 
van de vissers: “Ik zou het liefst zien dat het aan boord aan dek met de sorteertrommel, dat daar 
gewoon een wettelijke mm aan verbonden wordt (…)”. In lijn hiermee is één van de andere vissers die 
recent begonnen is met het gebruik van een sorteermachine. Deze machine gebruikt camera’s om aan 
de hand van de pixelgrootte van de gevangen garnalen de niet-marktwaardige garnalen uit de vangst 
te selecteren (Lancaster & Frid, 2002).   

Blazer: Een andere visser heeft momenteel een bepaald soort blazer in gebruik die ervoor moet zorgen 
dat het net van de bodem af komt. Zo wordt de bodem minder beroerd en wordt schade aan het net 
verminderd. Daarbovenop zorgt dit systeem meer beweging in het net. Hierdoor kunnen meer niet-
marktwaardige garnalen het net verlaten. Echter wordt door enkele andere vissers benoemd dat 
slecht weer en de daaropvolgende beweging van het net ook zorgt voor een verlies aan marktwaardige 
garnalen. Een dergelijk systeem wat zorgt voor meer welling in het net zal daarom niet door alle vissers 
goed worden ontvangen.   

Visverbod in tijd: De geïnterviewde vissers zijn unaniem in hun oordeel dat de 
Noordzeegarnalenvisserij momenteel te druk is. Een dergelijk vermindering van visuren wordt daarom 
door enkele vissers aangedragen als oplossing. Hier wordt benoemd dat een vermindering van visuren 
voornamelijk in bepaalde periodes als potentieel erg gunstig gezien voor zowel het garnalenbestand 
als voor de visserij. Zo geeft een visser aan dat kuitdragende garnalen niet zeven dagen per week 
bevist moeten worden. Hierin wordt erkend dat het systeem rust nodig heeft om te herstellen, 
daarom zou een rustperiode wel aaneengesloten moeten zijn: “Er zou gewoon nog een dag minder 
gevist moeten worden. (…) Dat je dan een heel lang weekend hebt dat het gewoon rust heeft.” Naast 
een verlengd weekendverbod, wordt ook een verbod voor een bepaalde periodes in het jaar 
geopperd.  
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Eén van de argumenten voor een langer weekendverbod wordt meerdere keren aangedragen tijdens 
de interviews. Dit is het argument dat het gros van de vangst in de eerste twee dagen in de week 
binnen gehaald wordt. Hier noemt één van de vissers het voorbeeld van de taks die de garnalenvisserij 
in 2000 kreeg: “(…) we mochten 1500 kilo vangen, meestal waren we al dinsdag terug. Had je 1500 
kilo, dan kreeg je een redelijke prijs (…). Maar wat zag je dat er aan het einde van de rit overbleef? 
Donderdag en vrijdag geen gasolie en geen onkosten want dinsdag was je al klaar. (…) elke maandag 
als we dan weggingen vingen wij gewoon mooie garnalen. Dikkere garnalen dan anders, dus die 
kregen rust, die konden groeien. Want die hadden van dinsdag tot en met maandag rust. Het bewijs is 
er gewoon.” Ook een andere visser geeft aan dat in sommige periodes het vissen aan het einde van 
de week niet gunstig is: “Maar dat (op donderdagmiddag terug naar de haven) doen we ook in de 
periodes van de kleintjes. Want in die periodes zijn op dinsdag/woensdag de dikke eruit. Dan lig je 
gewoon te vissen omdat de ander ook ligt te vissen. Vissers zijn net schapen hoor (…) Eigenlijk maak je 
meer stuk dan dat je overhoudt.” 

Wanneer wordt gekeken naar een visverbod tijdens een bepaalde periode van het jaar, zou gekozen 
moeten worden voor het reproductieseizoen van de Noordzeegarnaal. Door tijdens dit seizoen niet te 
vissen, wordt gezorgd dat de populatie ongestuurd kan voortplanten zodat deze groeit. Wanneer 
echter gekeken wordt naar de levenscyclus van de Noordzeegarnaal, blijkt dat de reproductieperiode 
erg fluctueert tussen de jaren (Cowx et al., 2003; Hünerlage et al., 2019). Voor deze soort is het daarom 
lastig een bepaalde periode te selecteren waarin een visverbod erg efficiënt is. Omdat de 
Noordzeegarnaal snel groeit zal een verlenging van het weekendverbod de meest geschikte vorm zijn 
van een visverbod in tijd voor de Noordzeegarnalenvisserij. Echter is het onduidelijk of met een 
verlenging van het weekendverbod de garnalenvissers genoeg inkomsten kunnen genereren. Een 
vlootsanering is in die zin mogelijk effectiever om ervoor te zorgen dat de Noordzeegarnalenvissers 
die overblijven een gezond bedrijf kunnen onderhouden.  

7.2 Controle en handhaving 
Om de doelen die zijn gesteld om het MSC-certificaat te behalen zijn een aantal technische regels 
opgesteld in een managementplan  (Brown Shrimp Management Plan, 2019). Deze gaan vooral over 
sorteren aan boord door middel van de sorteertrommel en maaswijdte, maar ook over het 
ziftselpercentage. Een visser wordt eens in de twee weken gecontroleerd op het ziftsel percentage en 
wanneer deze niet overeenkomt met 15% krijgt deze een boete. Deze lopen op naarmate de visser 
meer overtredingen begaat en kan uiteindelijk leiden tot verlies van het MSC-certificaat. Deze regel is 
in de oorsprong goed, maar men kan nog nadenken over de consequenties van een visser zonder MSC-
certificaat. Handelaren kopen namelijk niet uitsluitend garnalen van MSC-gecertificeerde kotters op. 
(J. Nooitgedagt, pers. comm.,  2021) Men zou de overweging kunnen maken om de MSC-certificering 
verplicht te maken en de garnalenvergunning af te nemen na een aantal overtredingen op het gebied 
van ziftselpercentage. Het streven van de MSC is om jaarlijks 20% van de garnalenkotters te 
inspecteren (Brown Shrimp Management Plan, 2019). Dit betekent dat een kotter eens in de vijf jaar 
gecontroleerd wordt en dus in principe een aantal jaren niet volledig aan de regels kan voldoen en 
daar niet op gecontroleerd wordt (Schuitemaker pers comm., 2021). 

Daarnaast wordt gehandeld uit de aanname dat kotters daadwerkelijk de motorcapaciteit hebben die 
zij aangeven. Het aantal pk’s van een kotter wordt namelijk niet gemeten door dezelfde inspectie die 
vanuit het MSC wordt gedaan, maar door de scheepvaartinspectie. Zij controleren ook de lengte en 
het gewicht van de kotter. Uit hoofdstuk 5 en Macbeth et al (2005) is bekend dat mazen met een 
ruitvorm minder selectief worden naar mate de snelheid tijdens het vissen wordt verhoogd. Wanneer 
een kotter een grotere capaciteit heeft om te versnellen kan voorspeld worden dat deze kotters 
bijvoorbeeld een hoger percentage ziftsel en bijvangst hebben. Wanneer een inspectie vanuit het MSC 
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wordt gedaan wordt informatie van de vissers over deze technische specificaties op het woord van de 
visser worden geloofd. Het MSC zou er baat bij hebben meer eenheid te creëren met de 
Scheepsvaartinspectie om meer zekerheid te hebben over de motorcapaciteit van garnalenkotters 
tijdens inspecties. 

De afspraken die gemaakt zijn worden nageleefd op basis van zelfcontrole en zelfsanctionering (C 
Schouten, 2020). Met name controle op kotters is moeilijk om te realiseren door hoge kosten 
geassocieerd met het plaatsen van een neutrale observeerder aan boord (bron). Volgens data van het 
MSC wordt slechts 0.01% van alle Europese Noordzeegarnalenkotters op zee geïnspecteerd (Addison 
et al, 2017). Het grootste deel van de controles zijn dus met name in de haven. Een probleem is dat 
het makkelijk is om deze regels niet na te leven omdat weinig controle plaatsvindt en dus ook weinig 
sancties worden uitgedeeld (Aviat et al., 2011). Volgens de regelgeving van het MSC zijn PO’s zelf 
verantwoordelijk voor het sanctioneren van hun leden. Dit kan het proces bemoeilijken omdat op deze 
manier geen eenheid binnen de Nederlandse garnalenvloot bestaat.  

Een recent initiatief om meer informatie van de kotters te verkrijgen is de black box, die op aan boord 
van elke kotter is geïnstalleerd (Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, 2019). Dit 
apparaat registreert de locatie, tijd en snelheid van het schip en is hiermee veel preciezer dan data 
verkregen van de Vessel Monitoring System (VMS). Hiermee zou gecontroleerd moeten worden of 
vissers zich aan afspraken houden over hun snelheid en gesloten gebieden. Dit systeem is echter nog 
in een ontwikkelingsfase. In de toekomst zal het systeem ook informatie moeten leveren over 
motorcapaciteit (van der Hoek, 2014).  

Mening vissers: Uit de interviews met enkele garnalenvissers kwam meermaals de mening naar voren 
dat (te) weinig gecontroleerd en gehandhaafd wordt op bestaande wetten en regels. Zo wordt slechts 
enkele keren per jaar gecontroleerd aan boord of op zee. Bovendien zijn de sancties op overtredingen 
veelal onbekend onder de geïnterviewde vissers. Verder wordt benoemd dat geen gevallen bekend 
zijn van Noordzeegarnalenvissers die hun MSC-label zijn kwijtgeraakt terwijl ook meerdere keren naar 
boven komt dat verdenkingen zijn dat op relevante schaal wordt ‘gesjoemeld’ met de regels. Zo wordt 
in één van de interviews gezegd “dat meer dan de helft van de vloot niet met 26 mm gaat vissen, daar 
durf ik m’n handen voor in het vuur te steken.” Een andere visser benoemt dat sommige 
Noordzeegarnalenvissers “de schaamte al voorbij zijn” omdat zij met plakband aan de zeef in de haven 
aankomen en dat dit “al genoeg zegt over het hele controlesysteem”. Over dit onderwerp wordt verder 
aangegeven dat als het aantal controlemogelijkheden laag is, de sancties zwaar moeten zijn om dit in 
balans te trekken.  

Meerdere vissers erkennen dat, omdat de Noordzeegarnalenvisserij één resource deelt, het essentieel 
is dat de gekozen maatregelen effectief worden gehandhaafd. Een visser zegt hierover: “Je kunt niet 
vis beginnen te sparen of garnalen en wijder gaan vissen terwijl je buurman dat niet doet.” 

Uit de interviews die voor dit onderzoek zijn gehouden komt naar boven dat meer gecontroleerd moet 
worden op de bestaande en eventueel andere, toekomstige regels. De geïnterviewde vissers geven 
meerdere malen aan dat deze handhaving nu minimaal is. Een enkele visser benoemt zelfs dat als de 
handhaving van de huidige regels beter zou zijn, deze regels al genoeg zijn voor geschikt beheer van 
het Noordzeegarnalenvisserij: “Nu al zie ik dat eigenlijk de controlerende instanties hier aan wal en in 
de afslagen vind ik minimaal. (…) Eigenlijk zijn er al genoeg regels, als we die allemaal zouden volgen 
dan zouden we eigenlijk al een, er wordt zo weinig gecontroleerd en er worden iedere keer weer nieuwe 
regels bedacht om het maar beter te krijgen maar ik denk niet dat dat echt nodig is.”    
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Wanneer besproken wordt op welke manier deze handhaving en controle kan worden verbeterd, blijkt 
dat dit kan via het verhogen van de huidige controles. Om het beste te voorkomen dat er gerommeld 
wordt met de werkwijze om zo de regels te verbreken, denken enkele vissers dat controles op zee het 
meest efficiënt zijn. Een andere suggestie is dat er meer controle komt op het ziftselpercentage van 
de kotters. Er wordt namelijk benoemd tijdens de interviews dat gezien wordt dat er andere vissers 
met te hoge ziftselpercentages in de haven aankomen en dat daarbij de bekeuringen op het ziftsel 
veel te laag zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat degenen die een te hoog ziftselpercentage hiermee 
wat ‘sjoemelen’ en zo toch het MSC-label behouden. Eén van de geïnterviewde vissers zegt: “Maar je 
kan het gewoon heel goed oplossen door een dikke bekeuring op het ziftsel te zetten. Dan ben je heel 
veel problemen kwijt. Ziftsel is het nummer 1 probleem in deze branche, echt.” Verder wordt benoemd 
dat de juridische basis om iemand te bekeuren naar verdenking niet goed is en dat dit vanuit de 
Nederlandse overheid beter geregeld moet worden. 
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8. Discussie 

In dit rapport zijn enkele maatregelen om groeioverbevissing van de Noordzeegarnaal te verminderen 
besproken. Vanuit het MSC is hiervoor een kuilmaaswijdte van 26 mm aangeraden. Deze en mogelijke 
alternatieve maatregelen zoals een andere maasvorm, een sorteerrooster en een vlootsanering zijn 
onderzocht. Daarnaast zijn vissers geïnterviewd om hun visie op deze maatregelen in kaart te brengen. 

8.1 Samenvatting van de besproken maatregelen 
Een maaswijdtevergroting van 24 naar 26 mm blijkt een goede maatregel om groeioverbevissing te 
verminderen. Hoewel vangstverliezen ontstaan op korte termijn is de verwachting dat deze, mits de 
prijs vergelijkbaar blijft, binnen een jaar gecompenseerd zijn en in opvolgende jaren dus meer omzet 
wordt gegenereerd. Daarnaast is de verwachting dat de populatie met 15% zal toenemen doordat 
meer niet-marktwaardige garnalen door groeien en kunnen reproduceren. De garnalenvissers zijn 
echter zeer verdeeld in hun mening over deze maatregel.  

Een sorteerrooster lijkt voor de Noordzeegarnalenvisserij in ieder geval voor de Noordzee gedurende 
een deel van het jaar geschikt om de vangst van niet-marktwaardige garnalen te verminderen. De 
exacte afmetingen en kenmerken van het optimale ontwerp dienen nog achterhaald te worden. Het 
grootste struikelblok van deze maatregel is het risico op verstoppingen waardoor het rooster niet 
langer efficiënt garnalen kan selecteren. Om deze reden zal een sorteerrooster voor de Waddenzee 
niet geschikt zijn. Daarnaast geven vissers aan dat juist in de maanden dat er veel sprake is van vangst 
van niet-marktwaardige garnalen, ook veel (niet-) dierlijke bijvangst wordt gevangen waardoor het 
rooster verstopt kan raken. Voordat een sorteerrooster toegepast kan worden in de 
Noordzeegarnalenvisserij zal daarom nog achterhaald moeten worden hoe het rooster in de praktijk 
functioneert gedurende verschillende periodes van het jaar.  
 
Beide alternatieve maasvormen, T45 en T90, leveren een verbetering op in de hoeveelheid 
groeioverbevissing ten opzichte van T0-24. Met name de maasvorm en -wijdte combinaties T45-24 
mm en de T90-26 mm zijn het efficiëntst, kijkend naar ecologische en economische voordelen. T45-
24 heeft een hogere L50 en heeft een bredere SR dan T90. T90 heeft minder verlies in marktwaardige 
garnalen dan de T45. Welke van de twee combinaties, T90-26 mm of T45-24 mm, het meest effectief 
is in de praktijk dient nog verder onderzocht te worden.  
  
Vlootsaneringen in het verleden zijn in redelijke mate succesvol geweest in het verwijderen van 
kotters uit de visserij. Hierbij is beter om in één stap meerdere kotters en vergunningen te verwijderen 
dan dit in verschillende kleine stappen te doen. Dit kan worden bereikt door een lening die over 
meerdere jaren wordt afbetaald. In totaal zouden 90 vergunningen en kotters de vloot moeten 
verlaten om de beste economische en ecologische resultaten te bereiken. Het verkleinen van de vloot 
wordt door vissers zelf aangegeven als de beste maatregel voor de vermindering van onder andere 
groeioverbevissing. In vergelijking met voorgaande saneringen moet een grotere sanering 
plaatsvinden die specifiek op het verkleinen van de garnalenvloot is gericht. 
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8.2 Discussiepunten 
De daadwerkelijke effectiviteit van een maaswijdtevergroting wordt om verschillende redenen in 
twijfel getrokken. Vollere netten leiden tot lagere selectiviteit van de mazen in het net. Om deze reden 
benoemt een visser dat een maaswijdtevergroting niet goed genoeg in staat is om de vangst van niet-
marktwaardige garnalen te verminderen. Met name wanneer de haalduur en daarmee de hoeveelheid 
garnalen per haal in de kuil toeneemt, kan groeioverbevissing plaatsvinden omdat het overvolle net 
niet langer de garnalen selecteert (Molenaar, pers. comm., 2021) Een andere reden voor de 
gelimiteerde grootte van het draagvlak van een maaswijdtevergroting, is het feit dat de meeste 
resultaten in de literatuur voortvloeien uit modellen gebaseerd op situaties van buiten Nederlandse 
wateren. Deze situaties verschillen van de omstandigheden op Nederlandse wateren waardoor de 
daadwerkelijke gevolgen van het toepassen van een maaswijdtevergroting kunnen verschillen. 
Bovendien geven de garnalenvissers aan dat het aanhouden van een bepaalde maaswijdte wordt 
bemoeilijkt door de krimp van de netten. De duur van deze inkrimping bedraagt enkele weken doordat 
sediment tussen de garen van het netwerk komt te zitten. Hierdoor worden de garen dikker en de 
mazen dus kleiner (Molenaar, pers. comm., 2021). Gedurende deze weken zullen de vissers een groter 
percentage marktwaardige garnalen mislopen omdat de mazen dus groter zijn dan de gewenste 
grootte (Santos et al., 2018). Daarnaast wordt met slecht weer over het algemeen minder gevangen. 
Dit komt doordat de boot, door het op gaan van een golf beweging, even ‘stil’ komt te liggen terwijl 
het net doorgaat. Doordat het net dus nog in beweging is en de boom stil staat, neemt de trekkracht 
of het net op het net af waardoor de mazen verder open gaan staan. De verlaagde snelheid in 
combinatie met een andere maasvorm zorgen ervoor dat meer garnalen kunnen ontsnappen 
(Molenaar, pers. comm., 2021). Naar de omvang van dit probleem met een maaswijdte van 26 mm 
zou meer onderzoek gedaan moeten worden om deze twijfel bij de vissers weg te kunnen nemen. Als 
laatste moet eveneens een maximum voor het aantal mazen voor de omtrek van de kuil worden 
vastgesteld. Dit is belangrijk omdat indien het zelfde aantal mazen gebruikt wordt als bij een 
maaswijdte van 24 mm, de vorm van de maas kan veranderen. Hierdoor kan het effect van de 
maaswijdtevergroting wegvallen (Molenaar, pers. comm., 2021).  

De beperkte inzetbaarheid van een sorteerrooster voor de Noordzeegarnalenvisserij is problematisch. 
Zo kan het rooster mogelijk in de Waddenzee en gedurende de maanden van het jaar dat er veel niet-
marktwaardige garnalen worden gevangen, niet ingezet worden vanwege het hoge risico op 
verstoppingen. Om er echter voor te zorgen dat het sorteerrooster een positieve invloed heeft op het 
Noordzeegarnalenbestand, zal het juist op grote schaal en in deze periodes inzetbaar moeten zijn. 
Daarbij is het belangrijk dat een substantieel deel van de garnalenkotters het sorteerrooster op de 
juiste manier gebruikt en dat er dus niet ‘gesjoemeld’ wordt. Vanuit de literatuur blijkt dat het 
sorteerrooster voor de Noordzeegarnaal 6 mm tussen de spijlen moet hebben (Polet, 2002; Veiga-
Malta, Feekings et al., 2020; Veiga-Malta, Breddermann, et al., 2020). Als de maatregel in de vorm van 
een sorteerrooster geïmplementeerd wordt in de Noordzeegarnalenvisserij is het belangrijk om ook 
een maximum dikte van de spijlen vast te leggen. Vissers kunnen namelijk, wanneer hen slechts een 
minimum van 6 mm tussen de spijlen wordt opgelegd, kiezen om roosters met hele dikke spijlen te 
gebruiken. Dit verlaagt de porositeit en daarmee de doorstroming van het rooster. Hierdoor komt 
deze vaker verstopt te zitten waardoor minder vangst verloren gaat via het rooster (Veiga-Malta, 
Feekings, et al., 2020). Op deze manier worden de garnalen niet langer gesorteerd en kan het positieve 
effect dat een sorteerrooster kan hebben op het garnalenbestand teniet worden gedaan. Op welke 
schaal, zowel in tijd en ruimte, een sorteerrooster efficiënt gebruikt moet worden om 
groeioverbevissing van de Noordzeegarnaal te kunnen reduceren is nog onduidelijk. De studie van 
Vitale et al. (2018) toont aan dat wanneer 84% van de vloot gebruik maakt van een sorteerrooster, 
positieve effecten merkbaar worden op de vangst en biomassa van de roze diepzeegarnaal. Het is 
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aannemelijk dat een vergelijkbaar percentage overgenomen kan worden voor de Noordzee-
garnalenvisserij.  

Om te bepalen of het aanpassen van de maasvorm in de kuil van de netten van de 
Noordzeegarnalenvissers een effectieve maatregel is om groeioverbevissing te verminderen is 
aanvullend onderzoek nodig. De Nederlandse situatie zou anders kunnen zijn dat de Duitse en 
daarmee kunnen de modellen van Santos et al. (2018) en Schultz et al. (2015) mogelijk niet volledig 
representatief zijn. Dit aanvullende onderzoek zou dan gedurende een aantal jaar uitgevoerd moeten 
worden, omdat de garnalenpopulatie erg fluctueert (Campos & van der Veer, 2008). Bij het 
experimenteren en eventueel het implementeren van een andere maasvorm is het belangrijk om te 
realiseren dat deze niet los gezien kan worden van de maaswijdte. De verschillende combinaties van 
maasvormen en maaswijdtes geven namelijk andere resultaten. Tenslotte is het ook belangrijk om te 
onderzoeken of de kuilen met andere maasvormen daadwerkelijk sneller kapotgaan, hoeveel tijd dit 
extra kost en wat het effect daarvan is op kosten van manuren. 

De maatregel in de vorm van de vlootsanering wordt voornamelijk vanuit de vissers geopperd. Er 
bestaan veel verschillende manieren over het opstellen van een goed werkend saneringsplan. Omdat 
deze regel vooral op sociaal vlak opereert moet goed worden ingeschat welke methode het best 
ontvangen zal worden door de Nederlandse garnalenvissers. Bij de beschrijving van de vlootsanering 
in dit rapport is vooral gelet op het saneren van de Nederlandse vloot. Echter, de 
Noordzeegarnalenvisserij bestaat uit drie landen. Men kan ook overwegen om een sanering toe te 
passen in Duitsland en Denemarken. Deze regeling kan worden bemoeilijkt door de Europese en 
nationale wetgeving. Afhankelijk van het budget kunnen de drie landen ook kiezen om saneringen in 
hun eigen aandeel van de vloot met elkaar te harmoniseren. 

In het licht van de behoefte aan strengere handhaving kan tevens besloten worden een verplichte 
sanering toe te passen. Kotters die zich systematisch niet aan de regels houden moeten na een aantal 
overtredingen verplicht hun garnalenvergunning verkopen.  

Ondanks dat een vlootsanering veelal wordt ondersteund door de garnalenvissers, kunnen technische 
maatregelen ook een belangrijke rol spelen in het verminderen van groeioverbevissing van de 
Noordzeegarnaal. Uit de literatuur blijkt namelijk dat het ‘discarden’ van niet-marktwaardige 
Noordzeegarnalen na het sorteerproces aan boord gepaard gaat met een substantiële hoeveelheid 
sterfte van deze garnalen. Hoewel 99% van de niet-marktwaardige garnalen in eerste instantie het 
‘discarden’ overleeft, bezwijkt uiteindelijk 20% van deze individuen alsnog aan de verwondingen 
opgelopen tijdens dit proces (Lancaster & Frid, 2002). In een simulatie met juveniele Metapenaeus 
macleayi garnalen overleefde 89% van de individuen het herhaaldelijk door het net geselecteerd 
worden (Broadhurst et al., 2003). Het is daarom beter voor de niet-marktwaardige garnalen om te 
onder water gesorteerd te worden door de netten in plaats van aan boord te komen en hier 
gesorteerd te worden. Vanuit ecologisch oogpunt heeft het sorteren onder water daarom een 
toegevoegde waarde (Suuronen & Erickson, 2010).  

Het vergelijken van met name de technische maatregelen wordt bemoeilijkt door de fluctuerende 
prijzen van de Noordzeegarnaal (Centraal bureau voor statistiek, 2021b). Hierdoor is het lastig 
algemene conclusies te trekken over de lange termijneffecten van de maatregelen op de inkomsten 
van de vissers. Echter, wanneer slechts gekeken wordt naar de korte termijneffecten wordt geen 
rekening gehouden met het feit dat garnalen die vandaag uit het net kunnen ontsnappen dankzij het 
toepassen van één van de maatregelen, de volgende keer als grotere individuen worden gevangen 
Hierdoor kunnen hoogstwaarschijnlijk de initiële verliezen per haal uiteindelijk weer gecompenseerd 
worden.  
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8.3 Datavoorziening  
Bij het realiseren van dit rapport bleek constant dat een gebrek aan recente data het moeilijk maakte 
om conclusies te trekken. Meer beschikbaarheid en transparantie van data is voor de wetenschap van 
belang, omdat recente en brede data meer zekerheid aan onderzoek geeft. Uit ervaring met dit 
onderzoek ontbrak informatie over onder andere kotterspecificaties, de duur van een gemiddelde 
sleep en gebruik van vergunningen in de praktijk. In de literatuur wordt vaak alleen aandacht besteed 
aan deze onderwerpen met betrekking tot visactiviteit in natuurgebieden, terwijl onderzoek hiernaar 
schaars is voor de rest van de vloot. 

Betere informatievoorziening kan ook voor vissers geruststelling bieden. Enkele vissers hebben 
aangegeven dat de website garnalenvisserij.com een handige tool was om informatie van andere 
kotters over innovaties, ziftselcontroles en sancties te bekijken. Mede doordat deze website nu offline 
is gehaald vinden vissers het moeilijk om aan informatie te komen over hun beroep. Via het updaten 
en uitbreiden van deze website kunnen vissers weten wat er op hen afkomt in de toekomst. Waar wel 
aan gedacht moet worden met het delen van specifieke deze gegevens is dat de vissers onderling ook 
concurreren en onder verschillende PO’s vallen. Dit belemmert communicatie. Ook kan niet alles 
gedeeld worden door de huidige wetgeving omtrent privacy. Desalniettemin kan middels helderdere 
communicatie en informatievoorziening winst behaald worden in het accepteren en naleven van 
geïmplementeerde maatregelen. 

8.4 Vervolgonderzoek 
Een bredere wetenschappelijk basis kan het draagvlak van de besproken maatregelen onder de 
garnalenvissers vergroten. Vanuit dit rapport worden voor de besproken maatregelen verschillende 
vervolgonderzoeken aangeraden om dit te bewerkstelligen. Daarnaast worden onderstaand enkele 
algemene aandachtspunten voor vervolgonderzoek beschreven: 

Er dient meer onderzoek gedaan te worden naar de Noordzeegarnalenpopulatie. Dit onderzoek zal 
inzicht moeten geven in de invloed en mate van predatiedruk op deze populatie en op de invloed van 
de watertemperatuur, het voedselaanbod en ziektes op de groei en ook de fluctuaties in de groei van 
het garnalenbestand. Deze factoren hebben namelijk invloed op de populatie (Hünerlage et al., 2019). 
De bevindingen uit dit toekomstig onderzoek kan gebruikt worden voor een efficiënter en duurzamer 
beheer van het Noordzeegarnalenbestand.  

De besproken maatregelen zullen in de toekomst nader onderzocht moeten worden aan de hand van 
experimentele studies waar verschillende maatregelen met elkaar vergeleken kunnen worden. In 
bestaand onderzoek wordt vaak slechts één maatregel of vorm van de maatregel getest. De 
natuurlijke fluctuaties in het Noordzeegarnalenbestand maken het vervolgens moeilijk de bevindingen 
hiervan te vergelijken met onderzoek uitgevoerd in een ander gebied of periode van het jaar. Wanneer 
in een experiment aan de beide zijdes van de kotter met een bepaalde maaswijdte, -vorm of ontwerp 
voor een sorteerrooster wordt gevist, kunnen waardevollere vergelijkingen gemaakt worden.  

Vanuit de interviews met de garnalenvissers bleek dat verschillende maatregelen al in gebruik zijn of 
worden getest in de praktijk. Echter dragen de bevindingen van deze vissers niet bij aan het onderzoek 
naar deze maatregelen. Mogelijk kan vanuit een ‘citizen science’ format de wetenschap deze vissers 
en hun vangstgegevens meenemen in het creëren van een wetenschappelijke basis voor de maatregel. 
Op deze manier gaat de waardevolle informatie en data van een visser die al maanden een bepaalde 
maatregel in de praktijk gebruikt niet verloren.  
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9. Concluderend advies 

Als uitkomst van dit onderzoek wordt het volgende geadviseerd om groeioverbevissing in de 
Noordzeegarnalenvisserij te verminderen: ten eerste wordt een radicale vlootsanering geadviseerd, 
wat betekent dat 90 kotters en hun vergunningen worden gesaneerd. Vlootsanering wordt vaak als 
eerste benoemd in de interviews met vissers. Hierbij is het van belang dat het aantal vergunningen 
permanent wordt verminderd en dat vissers niet via een andere weg of een ander land opnieuw 
toegang kunnen krijgen tot de Noordzeegarnalenvisserij. Met andere woorden, een gesloten kring 
met een gelimiteerd aantal vergunningen. Het verkleinen van de vloot vereenvoudigt ook het 
controleren van de kotters. Voor de sanering moeten redelijke vergoedingen worden geboden, in de 
vorm van een eenmalig bedrag of een maandelijkse uitkering. Het overkoepelende budget kan worden 
vergroot door een lening vanuit de industrie af te sluiten die door middel van een landingstaks kan 
worden afbetaald. 

Voor de vissers die niet kiezen voor de sanering, geldt dat zij moeten voldoen aan innovatieve 
maatregelen. Door een sanering wordt de visserijdruk verlaagd en dat zal een welvarender bedrijf 
opleveren voor de overgebleven vissers, dankzij hogere vangsten per kotter. Hierdoor zal meer 
draagvlak zijn om een technische maatregel in te voeren. Het advies is om een dergelijke technische 
maatregel uitvoerig te testen voor de Noordzeegarnalenvisserij en deze resultaten te delen, om 
vertrouwen en draagvlak te winnen bij de vissers. 

Het advies voor een technische maatregel wordt geleverd in de vorm van een rangschikking van de 
toepasbaarheid van de voorgestelde maatregelen. Ten eerste wordt een verplichte 
maaswijdtevergroting naar 26 mm voor de gehele vloot geadviseerd. Deze wijkt het minst af van de 
huidige situatie en vereist dus het minste installeringskosten en aanpassingen in het onderhoud. Ook 
is de verwachting dat eventuele verliezen in de aanpassingsperiode binnen een jaar zijn 
terugverdiend. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met het krimpen van de netten, zodat de 
uiteindelijke maaswijdte 26 mm meet. Voor het sorteerrooster geldt dat deze positieve resultaten 
heeft laten zien voor vermindering van groeioverbevissing, maar dat uitgebreid onderzoek nodig is 
naar de hanteerbaarheid en het risico van verstopping van het rooster in de zomermaanden. Een 
alternatieve maasvorm heeft nog niet dermate positieve resultaten op het garnalenbestand laten zien 
dat deze maatregel wordt geadviseerd.  

Tenslotte geldt voor elke technische maatregel dat een effectieve handhaving essentieel is, zodat de 
maatregel door elke garnalenvisser onder het MSC-certificaat wordt nageleefd. 
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Appendix 

I. Zoektermen 
Database of -bron Zoektermen/query of aangeraden papers 

Google Scholar  
(Hierbij zijn 
verschillende 
combinaties van 
zoek termen 
gebruikt in het 
Nederlands en 
Engels) 

“Groeioverbevissing van de Noordzeegarnaal” 

“Selectie roosters in garnalen visserij” 

“Effecten van vergrootte maaswijdte in de Noordzeegarnalen visserij” 

“Noordzeegarnalen trawlvisserij” 

“Management van de Noordzeegarnalenvisserij” 

“MSC management van de Noordzeegarnalenvisserij” 

“Kengetallen van de Noordzee garnalenvisserij” 

“Beheer van de Noordzeegarnalenvisserij” 

“Effecten van sanering in Noordzeegarnalen visserij” 

“Effect van maasvorm op selectiviteit in visserij” 

“Algemene effecten van sanering van schepen” 

“Decommissioning shrimp fisheries” 

“Hydrodynamica van sorteerroosters” 

“Vlootsanering Noordzeegarnalenvisserij” 

Scopus ( TITLE-ABS-KEY ( "Groei overbevissing"  OR  "Growth     
overfishing"  OR  overbevissing  OR  overfishing )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( noordzeegarnaal  OR  "Grijze garnaal"  OR  "Gewone garnaal"  OR  "Brown 
Shrimp"  OR  "Northsea shrimp" ) )  
( TITLE-ABS-KEY ( fishery  OR  fishing  OR  visserij  OR  vissen  OR  overfishing  OR  
overbevissing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( garnaal  OR  shrimp )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
"Sorting grids"  OR  rooster  OR  "sorteer rooster"  OR  sorteerrooster  OR  grid* ) ) 
( TITLE-ABS-KEY ( fishery  OR  fishing  OR  visserij  OR  vissen  OR  overfishing  OR  
overbevissing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( garnaal  OR  shrimp )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
maasvorm  OR  "Mesh type*"  OR  "Mesh size"  OR  maaswijdte  OR  maasgrootte ) 
) 
( TITLE-ABS-KEY ( fishery  OR  fishing  OR  visserij  OR  vissen  OR  overfishing  OR  
overbevissing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( noordzeegarnaal  OR  "Brown Shrimp"  OR  
"Grijze garnaal"  OR  "Gewone garnaal"  OR  "Crangon Crangon" )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( maasvorm  OR  "Mesh type"  OR  "Mesh size"  OR  maaswijdte  OR  
maasgrootte ) ) 
( TITLE-ABS-KEY ( fishery  OR  fishing  OR  visserij  OR  vissen  OR  overfishing  OR  
overbevissing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( noordzeegarnaal  OR  "Brown Shrimp"  OR  
"Grijze garnaal"  OR  "Gewone garnaal"  OR  "Crangon Crangon" )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( management  OR  beheer  OR  plan ) ) 

WUR library ‘’life history Crangon Cragon’’ of ‘’life history Brown shrimp’’ of life history north 
sea prawn’’ 
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II. Interview format 
De maatregelen worden gedurende het interview aan de participant kort uitgelegd. De uitleg die 
hiervoor gebruikt wordt is als volgt:  

 

Uitleg maaswijdtevergroting  

De MSC adviseert de vergroting van de kuilmaaswijdte naar 26 mm om groeioverbevissing te 
verminderen en zo het certificaat te behouden. Door de vergroting van de kuilmaaswijdte is het 
mogelijk dat de niet-marktwaaridge garnalen ontsnappen. Hierdoor kunnen ze 
door groeien tot maats formaat en kunnen reproduceren. Tegelijkertijd leidt dit voor 2 tot 5 
maanden tot een verlies in de vangst van maatse garnalen. Daarbij is de verwachting dat deze 
verliezen binnen 3 tot 12 maanden zijn gecompenseerd door de toename aan vangst dankzij het 
grotere aandeel ondermaatse garnalen wat kan doorgroeien en reproduceren. 
Zo wordt geconcludeerd dat de biomassa van de garnalenpopulatie met 36% zal toenemen en de 
jaarlijkse vangst hierdoor met 15%, vergeleken met de situatie waarin er gevist wordt met 20 mm. 
Daarnaast zorgt de grotere kuilmaaswijdte voor een stabielere vangst door het jaar heen omdat de 
fluctuaties in de garnalenpopulatie zullen afnemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg sorteerrooster  

Gedurende de afgelopen jaren zijn verschillende sorteerrooster systemen getest en toegepast in 
enkele (garnalen)visserijen. Dit rooster kan op verschillende plekken in het net geplaatst worden 
(Figuur 1 a & b). Dit rooster zorgt ervoor dat ondermaatse garnalen kunnen ontsnappen uit het 
net. Over het algemeen is de maximale directe vangstvermindering van marktwaardige garnalen niet 
meer dan 10%. Daarbij neemt het aantal garnalen per kg af, dus de gemiddelde garnaal is groter. De 
gebruiksvriendelijkheid, materiaalkeuze en plaatsing van het rooster in het net moeten nog verder 
onderzocht en getest worden.   

Figuur 1: A) Afbeelding en B) Schets van een sorteerrooster voor de Noordzeegarnaal. Uit: Veiga-
Malta, Feekings, et al. (2020)  
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Uitleg andere maasvorm  

De maasvorm in de kuil van (garnalen)visnetten kan verschillende oriëntaties hebben. De momenteel 
gebruikte vorm is een ruitvorm (T0, diamond) die evenwijdig loopt aan de trawlrichting. Het nadeel 
van deze vorm is dat de mazen onder spanning hun vorm verliezen. Uit onderzoeken is gebleken dat 
bij een draaiing van de maas van 45 graden (vierkant, T45) en 90 graden (T90) hun vorm en dus ook 
hun selectiviteit beter wordt behouden. Afhankelijk van de oriëntatie, en de maaswijdte kan enig 
verlies van marktwaardige garnalen plaatsvinden. De literatuur geeft geen eenduidig resultaat over 
wat de beste combinatie is van maaswijdte en vorm, maar een aantal studies rapporteren positieve 
resultaten.    

  

  

 
 
 
 

 
 

 

Uitleg vlootsanering  

Naast deze technische maatregelen willen we ook graag de maatregel in de vorm van een 
vlootsanering met u bespreken. Wij hebben begrepen dat binnen de (Nederlandse) 
Noordzeegarnalenvisserij veel concurrentie is wegens het grote aantal kotters. Het saneren van de 
vloot kan een maatregel zijn om groeioverbevissing te verminderen door 
een maximumaantal kotters aan te houden. Dit houdt in dat er geen nieuwe vergunningen voor 
Noordzeegarnalenvissers worden uitgegeven en daarnaast over een nader te bepalen periode de 
vloot wordt verkleind middels het uitkopen van garnalenvissers. Wat deze maatregel op de korte en 
lange termijn voor gevolgen zou hebben, dient dus nog onderzocht te worden.   

 

Definitie Groeioverbevissing 

Wij zien groeioverbevissing als het wegnemen van ondermaatse garnalen uit de populatie waardoor 
ze zich niet kunnen voortplanten. Dit geeft als resultaat dat het langer duurt voordat de 
populatie (voor jullie) marktwaardige garnalen produceert. Uiteindelijk kan de populatie zo klein 
worden dat er zelfs helemaal geen marktwaardige garnalen meer zijn.   

 

Definitie duurzame visserij:  

De MSC definieert duurzame visserij als: Duurzaam vissen betekent dat er genoeg vis in 
de oceaan wordt gelaten, dat mariene habitatten gerespecteerd worden en er wordt verzekerd dat 
mensen die afhankelijk zijn van vissen hier ook in de toekomst op kunnen bouwen. 

 

 

Figuur 2 Uit Browne et al (2016), een overzicht van de T0, T45 en T90 net 
oriëntatie.  

 



 iv 

Scenario's  
In dit interview wordt uitgegaan van een scenario waar groeioverbevissing van garnalen een probleem 
is. Als een visser het hier niet mee eens is, wordt gesteld: ‘Uitgaande dat groeioverbevissing een 
probleem is, wat vindt u dan van deze maatregel?’ 

Ook wordt er bij het bespreken van de maatregel maaswijdteverkleining, vanuit gegaan dat er hierbij 
geen speling is bij controle. Antwoorden worden dus gebaseerd op een net waarbij 26 mm wordt 
gemeten tijdens controle, wat een netmaat van 13 betekent.    

 

Het interview  
Stel je eerst persoonlijk voor  

Introductie en doel van het interview:  

Wij zijn masterstudenten van WUR en voeren een opdracht uit van de Nederlandse Visserbond, waar 
ons gevraagd is onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen om groeioverbevissing van garnalen 
te verminderen. Zij hebben ons dit gevraagd omdat MSC als eis stelt dat dit probleem moet worden 
verholpen.   

Naast literatuuronderzoek naar deze maatregelen zijn wij erg geïnteresseerd in de visie van enkele 
garnalenvissers hierover. We zullen eerst een aantal algemene vragen stellen en daarna zullen wij de 
door ons gevonden alternatieve maatregelen kort aan u uitleggen. Daarover stellen wij u vervolgens 
ook nog een aantal vragen. Het doel van dit onderzoek is om enkele meningen over de maatregelen 
die worden voorgesteld in dit interview te achterhalen.   

De interviews worden schriftelijk uitgewerkt en hieruit zullen wij fragmenten in ons rapport, bestemd 
voor de Nederlandse Vissersbond, verwerken.   

Toestemming  
Voordat we beginnen, wil ik u vragen om toestemming voor dit interview.  Kunt u op de volgende 
vragen ja of nee antwoorden? 

 Stemt u er mee in dat we uw antwoorden gaan gebruiken in ons onderzoek?   
 Gaat u ermee akkoord dat dit interview wordt opgenomen?  
 Wilt u dat we uw gegevens anoniem verwerken?  

Bedankt, daarnaast wil ik u erop wijzen dat als u tijdens het interview besluit dat u niet meer verder 
wilt gaan, dan mag u dat te allen tijde aangeven. Ik zal dan stoppen met het interview.   
Wat is uw email adres? Dan kunnen wij u eventueel bij interesse contacteren over de resultaten.  

Achtergrondinformatie:  
 Hoe lang bent u al visser?   

o Hoe oud bent u?  
 Welke netspecificaties zijn verplicht op de kotter (maaswijdte/materiaal/etc)?  

o Welke bijzonderheden heeft u in het vistuig toegepast?  
 Hoe vaak bent u op zee?  

o Per jaar  
o Per week  

 Werkt u fulltime of deeltijd als garnalenvisser? Vist u momenteel op maximale 
capaciteit?  
 Ervaart u veel druk door concurrentie van andere garnalenvissers?  
 Hoe lang bent u lid van deze PO?   

o Waarom bent u hier lid?  
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 Wat vindt u van dit onderzoek op initiatief van de NVB?  
  
Algemene vragen huidige situatie en beleid:  

 Hoe zou u duurzame visserij definiëren?  
Geef onze definitie van duurzame visserij  
De MSC definieert duurzame visserij als: Duurzaam vissen betekent dat er genoeg vis in de oceaan 
wordt gelaten, dat mariene habitatten gerespecteerd worden en er wordt verzekerd dat mensen die 
afhankelijk zijn van vissen hier ook in de toekomst op kunnen bouwen.  

 Wat vindt u van duurzame visserij?   
o (doorvragen: Motivatie achter duurzaam vissen: druk uit maatschappij of 
staan ze er zelf achter?)  
o Hoe staat u tegenover de MSC-certificering voor garnalenvisserij?   

 In welke mate houdt u zich bezig met de huidige regelgeving omtrent 
garnalenvisserij (Doen ze wat er wordt opgedragen/participeren ze in 
besluitvorming/etc.)?  

o Heeft u het gevoel dat u genoeg inspraak heeft als er een nieuwe maatregel 
in het beleid wordt opgenomen?  
  

Groeioverbevissing  
 Op welke manier verdiept u zich in de garnalenpopulaties?   
 Wat weet u van de groeioverbevissing van garnalen?  

Geef definitie groeioverbevissing  
Wij zien groeioverbevissing als het wegnemen van ondermaatse garnalen uit de populatie waardoor 
ze zich niet kunnen voortplanten. Dit geeft als resultaat dat het langer duurt voordat de populatie 
(voor jullie) maatse garnalen produceert. Uiteindelijk kan de populatie zo klein worden dat er zelfs 
helemaal geen maatse garnalen meer zijn.   

 Zijn er perioden dat jullie meer ondermaatse garnalen vangen?  
 Hoeveel % van garnalen die ze vangen denken ze dat ondermaats zijn in gewicht?  
 Ziet u dit als probleem?  
 Ziet u liever maatregelen op het gebied van techniek of op het gebied van een 
visverbod in tijd of ruimte?  
 Welke maatregel zou u voordragen als oplossing hiervoor?  

o Vraag door als en pluis uit wat en waarom ze dit voor stellen  
Vragen voor elke maatregel  
Per maatregel eerst kort uitleggen, daarna volgen deze vragen.   
Enkel voor maaswijdte:  
Om het MSC-certificaat te behouden, moet iets aan groeioverbevissing gedaan worden. Zij stellen 
een maaswijdtevergroting naar 26 mm voor. Nu hebben jullie eerder ook al de maaswijdte vergroot 
van 20 naar 22 naar 24 mm.  

 Heeft een eerdere vergroting van de maaswijdte effect gehad?  
 Heeft u al eens van deze maatregel gehoord?  
 Wat vindt u van de beschreven maatregel?   
 Wat denkt u dat de gevolgen van deze maatregel zouden zijn, op  

o Economisch vlak  
 Opbrengst  
 Investeringen in nieuwe maatregel  

o Sociaal vlak  
 Controle/handhaving  
 Reactie vissers   

o Ecologisch vlak  
 Effecten op garnalen bestand  
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 Welke overwegingen spelen een rol bij het accepteren en naleven deze maatregel?  
 Denkt u dat, met uw kennis van de vissersgemeenschap, deze maatregel zal 
werken en nageleefd zal worden?  

o Waarom denkt u dat sommige garnalenvissers voor/tegen de 
maatregel kunnen zijn?   

Aan het eind: kunt u de genoemde maatregelen sorteren op wat u het liefst zou zien naar liever 
niet?  
  
Zijn er nog dingen waar ik niet naar gevraagd heb die u kwijt wil?  
 
Afsluiting  
Samenvatting van de antwoorden die participant heeft gegeven.   
Dit is het einde van het interview, ik stop nu de opname.  
Bedankt voor uw deelname. Mocht u hierna nog vragen hebben kunt u ons bereiken op 
amy.wortel@wur.nl 
 

 

 

 

 

  

mailto:amy.wortel@wur.nl
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III. Algemene resultaten vissers 

Achtergrond informatie vissers 

De vissers die hebben meegedaan aan interviews verschillen van elkaar in bootgrootte, haven, jaren 
ervaring en aangesloten PO. Het merendeel van de vissers is eigenaar van een familiebedrijf en zijn 
een 2e, 3e of 4e generatie van het bedrijf. De leeftijd van de geïnterviewde vissers reikt van 34 tot 70 
jaar en de gemiddelde leeftijd is 51 jaar.  

Definitie duurzaamheid 

Over de definitie duurzaamheid worden twee dingen benadrukt door veel van de vissers: het moet 
niet alleen voor de natuur zijn, maar ook economisch gusntig. Eén visser beschrijft het als: 
“Garnalenvisserij moet niet alleen groen zijn, maar ook blauw”. Een bestaansrecht voor de vissers is 
belangrijk.  
Een andere visser noemt duurzame visserij rentmeesterschap: “Samen zorgen dat er verantwoord 
gevist wordt, zodat volgende generaties ook van het vak garnalenvisserij kunnen genieten.” 
Ook zeggen vissers dat er beheerst gevist moet worden, met niet te lange dagen en rust voor de 
garnalen. Minder uren achter elkaar vissen betekent dan ook duurzaam voor het lichaam van de visser 
zelf, want dan is het fysiek op de lange termijn beter uit te houden.  

Definitie Groei-overbevissing 

Vissers erkennen dat het drukker op het water is geworden en zeggen dat er dus waarschijnlijk ook 
meer garnalen gevangen worden. Echter als er direct naar het probleem van groei-overbevissing 
wordt gevraagd, wordt dit veelal ontkend. Het onderscheid tussen overbevissing en groei-
overbevissing was ondanks een gegeven definitie niet altijd duidelijk voor de visser. Later in het 
interview blijkt dat er wel wordt opgemerkt dat er teveel ondermaatse garnalen worden gevangen. 
Dit uit zich in frustratie over de ziftselpercentages die bij sommige garnalenvissers hoger zijn dan de 
volgens MSC afgesproken 15%.  

Veel vissers ontkennen het probleem omdat ze het vissen al generaties lang doen en zij stellen: “Als 
het niet duurzaam was geweest, dan waren er toch al geen garnalen meer over geweest? Maar de 
garnalen komen altijd weer terug.”. Ze hebben de populatiegrootte niet heftig zien veranderen. 
Schommelingen in populatiegrootte wordt gezien als iets natuurlijks en ze beweren dat de populatie 
altijd wel weer hersteld.  

Ze schatten in dat de natuur niet lijdt onder de vergrote vangstcapaciteit. Er werd gesteld dat als 
vissers niet de garnalen zouden vangen, natuurlijke vijanden deze wel op zouden eten. Ook werd het 
volgende als argument tegen het probleem gegeven:  “Die garnalen leven ook niet zo heel lang hè. Die 
garnaal die is er,  en als wij ze niet vangen dan is dat voedsel voor andere vissen of gaan ze uit hun 
eigen dood.” 

Enkele vissers erkennen het probleem van groeioverbevissing. Deze vissers zien liever dat de kleine 
garnalen langer in de zee blijven totdat zij volgroeid zijn en ze dus marktwaardige garnalen kunnen 
vangen. 
  
MSC 
Bijna alle vissers staan achter het MSC label, maar vinden dat het niet veel bijdraagt voor de visser zelf 
behalve veel regels. Ze staan er achter omdat de handel dit van ze vraagt. De motivatie om onder het 
MSC keurmerk te vallen heeft dan ook vooral met de consumenten, marketing en handel te maken.  
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Sommige ambities van de MSC zijn te groot en zijn volgens de visser niet goed gebaseerd op de 
praktijk. Daar zouden sommige vissers meer inspraak op willen hebben. Een visser ziet het maken van 
nieuwe regelgeving zo voor zich:  

“Om gezamenlijk, met beleidsmakers, iedere keer een stapje verder te komen. Dat we het goed 
beheren en goed kijken naar veranderingen en dat je vooruitgaat. En dat je dan rond de tafel gaat 
zitten en dan ook werkelijk elkaar gaat accepteren en dan gaan overleggen en discussiëren over hoe 
we dit gaan oplossen. Kijk, idealen hebben we allemaal maar het moet wel in de praktijk uitgevoerd 
gaan worden en werken. En bij het MSC vind ik dat er te weinig mensen zitten die kennis hebben van 
de praktijk.” 

Daarnaast vinden veel vissers vinden dat het misgaat bij de handhaving van het MSC. Dit betreuren 
zij, omdat ze vinden dat MSC enkel werkt als iedereen het doet. Zij menen dat er te weinig controles 
zijn en dat de controles ook op zee zouden moeten plaatsvinden in plaats van in de haven. Zij erkennen 
dat dit moeilijk gaat, maar dat er wel veel gesjoemeld kan worden op deze manier. Door deze slechte 
handhaving worden de doelen van MSC niet gehaald.  

Algemeen draagvlak 

 Vissers staan over het algemeen open voor verandering onder 2 voorwaardes:  

1. Veel vissers zien dan ook graag dat als er een nieuwe maatregel wordt ingevoerd, deze streng 
gehandhaafd wordt. 

2. Er moet voldoende onderzoek zijn gedaan op de Noord- en Waddenzee met de nieuwe maatregel. 

Een aantal vissers menen ook dat als de vloot eerst gesaneerd wordt, meer ruimte en geld vrij komt 
om technische innovaties op de kotter toe te passen, zo noemt een visser: “Kijk, als je een goed 
inkomen hebt met je bedrijf dan is het veel simpeler om ook innovatieve systemen toe te passen. Nu is 
de vloot structureel te groot dus iedereen vist bij wijze van spreken het water dik om nog wat te 
verdienen. Wanneer je saneert en een kleiner gedeelte over blijft, dan is het natuurlijk veel 
gemakkelijker om regels te handhaven en ook om modernisering en innovatie door te voeren.” 
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