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Voorwoord 
De benodigde informatie voor het creëren van een actueel overzicht van de stand van zaken met 

betrekking tot de vissector in het Waddengebied was slechts in beperkte mate openbaar toegankelijk. 

Daarnaast is, gezien het hoge tempo waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen in de vissector,  

gepubliceerde informatie beperkte tijd bruikbaar. Dit document is daarom grotendeels tot stand 

gekomen dankzij de bereidheid en openheid van de gesproken betrokkenen. Mijn dank gaat daarbij in 

het bijzonder uit naar: 

 

Dhr. J. Bais 

Dhr. A. Boer, WR-88 

Dhr. R.F. Boom, TX-10 

Dhr. R. Deen, Provinsje Fryslân 

Mevr. S. van Dijk, Ministerie van Economische Zaken 

Dhr. M. Drijver, VisNed, CPO & Beheergroep Texel U.A., D.E.T.V. Texel 

Dhr. J. Geertsema, Stichting Goede Vissers, TS-31 

Dhr. G. Hakvoort, Visserijnieuws 

Dhr. A. Heinen, NetVISwerk 

Mevr. B. Holierhoek, Visserijverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood. 

Dhr. D. Hollenga 

Dhr. W. de Jong, WR-71 

Dhr. B. Keus, Agonus Fisheries Consultancy 

Dhr. G. Korf, Lenger Seafoods B.V.  

Dhr. G. Kraak, Visserijvereniging Noordwest 

Dhr. R. Lanters, Programma naar een Rijke Waddenzee 

Dhr. K. Laros, Ministerie van Economische Zaken 

Dhr. M. Nijhof, Heiploeg B.V. 

Dhr. J.K. Nooitgedagt, Nederlandse Vissersbond, Coöperatieve Visserij Organisatie 

Dhr. M. van der Ploeg, PO Rousant, De Garnalenvissersbond 

Mevr. H. Punter, Stichting Geïntegreerde Visserij 

Dhr. J. Rispens, ZK-18 

Dhr. A. Risseeuw, PO Mosselcultuur 

Mevr. B. Rodenburg, Stichting Goede Vissers, TS-31, (oud) Vereniging van Vaste Vistuigen Noord 

Dhr. J. de Rooij, Nederlandse Oestervereniging 

Mevr. P. Schagen-de Jong, D.E.T.V. Texel, CPO & Beheergroep Texel U.A. 

Dhr. A. Seinen, Meromar B.V.  

Dhr. J. Seepma, OL-5, Stichting Duurzame Garnalenvisserij 

Dhr. D. Sloot, ZK-17 

Mevr. J. Steenbergen, IMARES Wageningen UR 

Dhr. W.J. Strietman, LEI Wageningen UR 

Dhr. D.W. van Tuinen, de Nederlandse Vissersbond 

Dhr. M. Turenhout, LEI Wageningen UR 

Dhr. J. Vegter, Stichting Geïntegreerde Visserij, UQ-4, (oud) Vereniging van Vaste Vistuigen Noord 

Dhr. G. de Vries (voormalig betrokkene NBGK), UQ-21.  

Dhr. G. J. Wiegman, CPO Visserijbelangen Wieringen U.A. 

 

Zonder de informatieve, goede en veelal gezellige gesprekken met bovengenoemde personen was het 

onmogelijk geweest om een volledig beeld te geven van de visserij die, zoals uitgesproken tijdens de 

bestuursvergadering van de Waddenacademie in December 2015, “bij de Waddenzee hoort”.  
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Het beeldmateriaal dat in deze rapportage gebruikt is, is gemaakt door actieve beroepsvissers met liefde 

en passie voor hun vak en de zee. Zij maken, terwijl ze aan het werk zijn, mooiere foto’s van ‘hun 

kantoor’ dan dat ik ooit zou kunnen maken vanaf de wal. Deze foto’s mocht ik van hen vrij gebruiken. 

Mijn dank hiervoor gaat uit naar Dirk Sloot, Willem Groenia, Joep Koelman en Jan en Barbara 

Rodenburg-Geertsema.  
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Samenvatting 
Het Waddenfonds heeft aan de Waddenacademie gevraagd om medio 2016 een advies uit te brengen 

over de toekomst van de visserij op de Waddenzee. Dit rapport is ondersteunend aan de 

Waddenacademie en geeft een overzicht van de relevante visserijorganisaties en ontwikkelingen in de 

visserij.  

 

De visserij op de Waddenzee vindt al eeuwen plaats, hoewel de doelsoorten door de jaren heen 

veranderen. De Waddenzee en de visserij horen bij elkaar, en met oog op dat uitgangspunt wordt door 

meerdere partijen gewerkt aan een ecologisch en economische gezonde toekomst van de vissector.  

 

In het Waddengebied vinden diverse vormen van beroepsvisserij plaats, te weten de mosselkweek, het 

handmatig rapen van oesters, de garnalenvisserij, de handkokkelvisserij, de visserij met vaste vistuigen, 

de mesheftenvisserij, sleepnetvisserij en de mechanische pierenvisserij. Daarnaast is er sprake van 

recreatieve staandwantvisserij en hengelsport.  

 

Los van de beroepsvisserij en recreatieve visserij zijn er naar schatting 20 bedrijven en organisaties 

actief die wadlooptochten aanbieden, al dan niet in combinatie met particulier schelpdierrapen. Ook zijn 

er 11 ondernemers actief die boottochten aan recreanten aanbieden, waarbij er gevist wordt in het kader 

van educatie en beleving. Visserij speelt een rol in de toeristische aantrekkingskracht van het gebied en 

is in veel gevallen nauw verbonden met de culturele identiteit van de bewoners.    

 

Door middel van literatuuronderzoek en individuele gesprekken is in dit rapport een overzicht gecreëerd 

van de huidige stand van zaken met betrekking tot het speelveld van de visserij. Zo zijn er ten behoeve 

van dit overzicht 22 relevante actieve stichtingen en verenigingen onderscheiden. Deze organisaties 

zijn geselecteerd op basis van de mate van activiteit, representativiteit, betrokkenheid en zichtbaarheid. 

Hierbij is het basisprincipe gehanteerd dat wanneer de organisatie naar voren komt in een (online) 

zoektocht naar visserijbelangen in het Waddengebied, de organisatie beschreven dient te worden in dit 

overzicht.   

 

In dit overzicht zijn 22 organisaties beschreven, waarvan 17 verenigingen en vijf stichtingen. Een aantal 

van deze verenigingen treden op als overkoepelende organisaties die, afhankelijk van het thema en 

relevantie namens de kleinere verenigingen kunnen en mogen optreden.  

 

Deze 17 verenigingen zijn betrokken bij diverse ontwikkelingen op de Waddenzee, waarbij dikwijls grote 

belangen op het spel staan. In deze rapportage zijn negen belangrijke processen apart besproken, 

waaronder natuurherstelmaatregelen, ontwikkelingen op het gebied van (inter)nationale afspraken en 

regelgeving en de aanleg van windmolenparken.  

 

De visserij ontwikkelt zich als sector ook sterk. Ontwikkelingen in de visserij zelf, zoals 

certificeringstrajecten waaronder Marine Stewardship Council (MSC) certificering en verduurzaming 

(bijvangstreductie, vermindering bodemberoering etc.) zijn niet in een apart hoofdstuk beschreven, maar 

waar relevant opgenomen in de tekst.  

 

Het overzicht in deze rapportage geeft slechts een beeld van de actuele stand van zaken. Waar nodig 

met oog op de begrijpelijkheid wordt de ontstaansgeschiedenis van het huidige speelveld kort 

weergegeven, maar het is niet mogelijk om deze binnen de looptijd van dit project nauwkeurig te 

schetsen. De ontstaansgeschiedenis van de organisaties zijn echter wel van belang wanneer men het 

huidige speelveld wil doorgronden. 

 

De veelheid aan organisaties, afspraken en ontwikkelingen gekoppeld aan de visserijsector is niet 

onomstreden. Vanuit de sector wordt erkend dat de complexiteit van de organisatiestructuur van de 

aanvoersector de ondernemer en lopende processen niet altijd ten goede komt.  
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De vele ontwikkelingen op de Waddenzee, van convenanten zoals VisWad en het Mosselconvenant tot 

projecten gekoppeld aan natuurontwikkeling en –behoud, brengen vaak cumulatieve effecten met zich 

mee die de druk op betrokken partijen opvoeren.  

 

Desondanks zien veel ondernemers ook nieuwe kansen (ontstaan) en komt duidelijk uit de gesprekken 

naar voren dat de visserij actief op zoek is naar de nodige flexibiliteit om seizoensgebonden te vissen, 

te kunnen schakelen tussen activiteiten en nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. De visserij zelf is 

echter de belangrijkste activiteit en blijft dit ook, als het aan de meeste ondernemers ligt. Vissers geven 

zelf aan dat, hoewel de regeldruk en administratieve last toeneemt, het werken met de natuur de 

aantrekkingskracht van het vak is, waarbij de passie van de ondernemer in veel gevallen een extra 

motivatie is om betrokken en actief te blijven, in alle ontwikkelingen die zich om de sector voordoen.  
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1. Inleiding 
Medio 2016 zal de Waddenacademie op verzoek van het Waddenfonds een advies uitbrengen over de 

lange termijn toekomst van de visserij op de Waddenzee. Dit rapport is ondersteunend aan het advies 

van de Waddenacademie en bevat een actueel (juli 2016) overzicht van de relevante partijen en 

ontwikkelingen gekoppeld aan de visserij in het Waddengebied.  

 

De belangen van de aanvoersector worden vertegenwoordigd door een relatief groot aantal 

organisaties, die vaak informele en formele onderlinge relaties met elkaar onderhouden. De visserman 

of –vrouw anno 2016 heeft naast het draaiend houden van een bedrijf te maken met transitieprocessen, 

beleidsontwikkeling en wetgeving gericht op natuurbescherming en –behoud, certificeringstrajecten, 

ruimtelijke claims ten koste van visgronden en belangenbehartiging op verschillende niveaus. 

Ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en het speelveld verandert continue. 

 

De complexiteit van de visserij op de Waddenzee is niet eenvoudig te doorgronden. Deze rapportage is 

gebaseerd op zowel informatie uit literatuurstudie als individuele gesprekken. De resultaten die uit dit 

onderzoek voortkomen geven inzicht in de huidige staat van, en ontwikkelingen in, de visserij op de 

Waddenzee.  

1.1 Doelstelling  
De doelstelling van het project ‘Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht’ is om te komen tot een 

overzicht van de belanghebbenden en lopende ontwikkelingen, (beleids)processen en projecten 

gekoppeld aan de toekomst van de visserij op de Waddenzee.  

1.2 Uitgangspunt 
Het uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de visserij en de Waddenzee bij elkaar horen, zoals 

uitgesproken tijdens de bestuursvergadering van de Waddenacademie op 15 december 2015. Er is 

bewust alleen gekeken naar organisaties die de visserij vertegenwoordigen of doelstellingen vanuit de 

visserij nastreven. De verschillende overheidsinstanties gekoppeld aan de visserijsector, 

wetenschappelijke instituten en natuurorganisaties zijn volgens afspraak niet meegenomen in dit 

overzicht.  

2 Methode 
Tijdens dit onderzoek is er gebruik gemaakt van bestaande literatuur, waar nodig aangevuld met 

individuele gesprekken. Anekdotische informatie uit de gevoerde gesprekken kan gebruikt worden als 

indicatie voor de huidige situatie maar mag niet gebruikt worden om besluiten te onderbouwen, gezien 

een mogelijke hoge mate van subjectiviteit en een mogelijk gebrek aan representativiteit. Wanneer 

informatie naar voren is gekomen tijdens een gesprek staat dit in de tekst vermeld met ‘pers. med. 

[naam, datum]’. In de meeste gevallen spreekt de betrokken persoon in kwestie namens de organisatie 

waarin hij of zij actief is.  

 

Tijdens dit project is geen (nieuw) kwantitatief onderzoek gedaan om ecologische of economische data 

te verkrijgen. Wanneer kwantitatieve gegevens (nog) niet beschikbaar zijn, wordt hier in de tekst melding 

van gemaakt. 
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3 Afbakening 
Voor deze rapportage is als geografische afbakening het Nederlandse gebied genomen wat door het 

Waddenfonds aangemerkt wordt als ‘het Waddengebied’, zie afbeelding 1. Deze geografische 

afbakening gaat hoofdzakelijk uit van begrenzing op gemeentelijk niveau (LAU-2, EUROSTAT), maar 

hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat Oldambt (GR), Súdwest-Fryslân (FR) en Hollands 

Kroon (NH) niet in het geheel aangemerkt worden als ‘Waddengebied’. In deze gemeenten worden de 

oude gemeentegrenzen van 2006 gehanteerd.  

 

 
Afbeelding 1 Het Nederlandse Waddengebied, bron: Het Waddenfonds 

Ontwikkelingen in de visserij op de Noordzee kunnen invloed hebben op de economische rentabiliteit 

van de vissector in het Waddengebied, waarbij niet alleen de aanvoersector maar ook de handel- en 

verwerking te maken hebben met een wisselwerking tussen Wad en Noordzee. Hoewel de focus in dit 

rapport zal liggen op de Waddenvisserij, zal waar relevant ook een bredere context geschetst worden 

waarbij ontwikkelingen op de Noordzee worden meegenomen.  

 

De invang van mosselzaad vindt plaats op de Waddenzee middels zaadvisserij en/of mosselzaad 

invanginstallaties (MZI’s). Alle ondernemers in de mosselsector, zowel vanuit de aanvoer als handel en 

verwerking, zijn gevestigd in Zeeland. Bemanningsleden aan boord van de schepen kunnen wel 

afkomstig zijn uit het Waddengebied maar dit komt relatief weinig voor. De verwerking vindt volledig in 

Zeeland plaats (pers. med. A. Risseeuw, 24 februari 2016). Harlingen en Den Oever worden wel als 

ligplaats of tijdelijke uitvalsbasis gebruikt.  

 

Beslissingen met betrekking tot de mosselsector opererend op de Waddenzee hebben invloed op de 

lokale economie van het Waddengebied en de Zeeuwse gemeenschappen. Andersom hebben 

ontwikkelingen in Zeeland effect op het Waddengebied. Hoewel Zeeland niet tot de geografische 

afbakening van dit project behoort, zal er op het gebied van mosselcultuur dus altijd rekening gehouden 

moeten worden met een eventuele impact van beslissingen elders in Nederland.  
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De Producentenorganisatie (PO) Mosselcultuur behartigt de belangen van de Zeeuwse mosselkwekers 

op het Wad, hoewel er lokaal in Zeeland ook drie visserijverenigingen actief zijn en een aantal 

mosselvissers tevens aangesloten zijn bij De Nederlandse Vissersbond. Deze zijn niet meegenomen in 

dit overzicht omdat de PO de belangen van de mosselsector in het Waddengebied behartigt.  

 

Hoewel de visserij buiten de 12-mijls zone niet meegenomen is in dit onderzoek, heeft de visserijactiviteit 

op de Noordzee wel een effect op de economie van het Waddengebied. Eemshaven, Oudeschild, 

Lauwersoog, Harlingen en Den Helder zijn belangrijke havens voor de demersale platvisvloot (>24 

meter) die buiten de 12-mijls zone actief is. De economie van het Waddengebied is daarmee ook 

gekoppeld aan dit vlootsegment, waarbij te denken valt aan onderhoud van de schepen 

(dienstverlening), haveneconomie (faciliteiten), transport en bemensing van de vloot. Handel en 

verwerking van de aangevoerde demersale Noordzeevis vindt echter niet grootschalig plaats in het 

Waddengebied (Beukers, 2015).  

4 Visserij in het Waddengebied 
Tot de middeleeuwen waren de agrarische sector, visserij en jacht de belangrijkste sectoren voor de 

bewoners van het Waddengebied, waarbij de eilanders met name op visserij gericht waren (Van Ooijen, 

2010). Hoewel het economische belang van andere sectoren (industrie en later toerisme) ten opzichte 

van de visserij na de middeleeuwen toegenomen is, is de vissector regionaal wel van belang gebleven, 

bijvoorbeeld in Den Oever (pers. med. G.J. Wiegman, 22 maart 2016).  

 

De economische waarde van de vissector is voor het Waddengebied niet exact bekend. Dit hangt mede 

samen met de schaal waarop data verzameld wordt. Het LEI publiceert regelmatig over belangrijke 

ontwikkelingen in de visserijsector en heeft gegevens over zowel de aanvoer (jaarlijkse publicatie 

Visserij in Cijfers) als over de visverwerking en handel (Beukers, 2015), echter de schaal waarop deze 

gegevens beschikbaar zijn sluit niet altijd of onvolledig aan op de schaal waarop antwoorden wenselijk 

zijn in het kader van dit project.  

 

Een aantal publicaties kunnen wel gebruikt worden ter indicatie van de visserij-gerelateerde economie 

in het Waddengebied. Echter, deze laten dikwijls weer het economisch belang van de Noordzeevisserij 

voor het Waddengebied buiten beschouwing. Zo is de visverwerkende industrie in het Waddengebied 

niet alleen afhankelijk van vangsten uit de Waddenzee, maar ook van vangsten uit de Noordzee binnen 

en buiten de 12-mijls zone. De dienstverlenende sector die faciliterend is aan visserijondernemers op 

het gebied van logistiek en techniek is daarnaast sterk gekoppeld aan de Noordzeevisserij buiten de 

12-mijls zone, zoals het geval is in Eemshaven, Lauwersoog, Harlingen, Texel en Den Helder. 

 

Waar relevante informatie beschikbaar is over het economische belang van de besproken visserij- of 

verwerkingsactiviteit zal deze in de tekst vermeld worden.  

4.1 Visserijhavens 
Oudeschild, Den Helder, Den Oever, Harlingen, Terschelling, Lauwersoog, Delfzijl, Eemshaven en 

Zoutkamp zijn belangrijke havens voor de visserijsector. De meeste vissers die Oudeschild als 

thuishaven hebben lossen om logistieke redenen hun vangst in een andere haven, zoals Harlingen, 

IJmuiden of Den Helder. Dit geldt ook voor Terschellinger vissers, die doorgaans in Harlingen lossen of 

de vangst met de veerboot naar de vaste wal (laten) vervoeren (pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 8 april 

2016). Delfzijl en Eemshaven vallen onder Groningen Seaports en zijn met name gericht op handel en 

industrie. Deze havens hebben geen eigen visafslag, maar worden vanwege hun gunstige ligging 

regelmatig aangedaan door vissersschepen, waarbij de vangsten per vrachtwagen naar de plek van 

bestemming gaan.  
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Zoutkamp (afbeelding 2) is sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 haar directe 

ligging aan de zee kwijt, desondanks onderhoudt de Zoutkamper vloot nauwe banden met haar 

thuishaven. Velen lossen weliswaar in Lauwersoog, maar sommigen varen voor het weekend door naar 

Zoutkamp en dragen actief bij aan het behoud van de visserijcultuur en -sfeer op Zoutkamp door 

deelname aan visserijgerelateerde activiteiten en promotie, zoals “Zoutkamp Beleef(t) Het” en het 

jaarlijkse Pinksterfeest, te vinden via de promotionele website www.garnalenvissers.nl.  

 

 
Afbeelding 2 De haven van Zoutkamp, januari 2016. Foto gemaakt door Dirk Sloot. 

Op de haven van Lauwersoog is onlangs gestart met de verlenging van de visserijkade. De haven 

investeert in de faciliteiten voor de visserij (Provincie Groningen, 2015) en ook is hier recentelijk gestart 

met de bouw van een nieuw garnalenpelcentrum. De ingebruikname van zowel de verlengde kade als 

het nieuwe garnalenpelcentrum van Telson in samenwerking met GPC Kant B.V. op de haven staat 

gepland voor 2016 (pers. med. Dhr. D. Hollenga, 1 maart 2016).  

 

De havens van Den Helder, Den Oever, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl nemen deel 

aan de Raad van Advies Waddenzeehavens en hebben in 2013 een bestuurlijk statement opgesteld 

waarin de intentie voor gezamenlijke inzet op duurzame ontwikkeling uitgesproken wordt. De 

kernpunten hieruit zijn een inzet op energietransitie, topsectorenbeleid, ecologisch beheer in lijn met 

UNESCO status Waddengebied en een gezamenlijke profilering en optreden richting het Waddenfonds 

(Bestuurlijk Statement Waddenzeehavens, 2013).  

4.2 Sociaal maatschappelijke en culturele waarde visserij 
De visserij heeft naast economische waarde gekoppeld aan de vangst en verkoop van vis ook een 

sociaal maatschappelijke en culturele waarde. In sommige gebieden is de culturele identiteit nauw 

verbonden met de vissector, zoals in Zoutkamp. Daarnaast is de visserij regionaal belangrijk voor de 

‘wadbeleving’ gekoppeld aan de besteding van vrije tijd en toerisme, zoals bijvoorbeeld aangegeven in 

de Verkenning Haven Oudeschild (Gemeente Texel, 2013). 

 

Op de Waddenzee zijn meerdere ondernemers die per schip of te voet tegen betaling mensen mee het 

Wad op nemen om hen op interactieve wijze de visserij te laten beleven, zoals te zien is op afbeelding 

3. Er zijn momenteel 11 demonstratievissers in het Waddengebied die geïnteresseerden meenemen 

aan boord van een vissersschip. De frequentie en duur van de aangeboden tochten varieert per 

ondernemer. 

 

Het gaat bij deze 11 ondernemers nadrukkelijk om commerciële activiteiten gekoppeld aan educatie, 

recreatie en toerisme, in tegenstelling tot visserijactiviteiten waarbij de verdiensten afhankelijk zijn van 

de aangelande vis. Er zijn vier ondernemers actief vanuit Den Oever, twee vanaf Texel, één vanaf 

Ameland, twee vanuit Lauwersoog, één vanaf Vlieland en één vanaf Terschelling. Vaak betreft het 

vissermannen die vanuit de beroepsmatige visserij de omschakeling hebben gemaakt naar recreatie en 

toerisme (Goede Vissers, 2016; pers. med. Dhr. R.F. Boom, 2 maart 2016).  
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Deze ondernemers opereren onder reguliere visserijvergunningen zoals Garnalenvergunning 

Kustwateren (GK) vergunningen, vaste vistuigenvergunningen of sleepnetvergunningen (pers. med. 

Dhr. R. Deen, 15 maart 2016). De vissers die in de recreatieve of educatieve sector actief zijn, zijn niet 

verenigd in één specifieke belangenorganisatie. Sommigen zijn aangesloten bij de Nederlandse 

Vissersbond of lokale stichtingen, zoals de Stichting Wadvissersgilde, die besproken wordt in hoofdstuk 

4.5.3. 

 

 
Afbeelding 3 Demonstratievisser aan het werk. Foto gemaakt door Joep Koelman. 

In het uitvoeringsplan van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) 2015 – 2018 wordt melding 

gemaakt van ongeveer 20 aanbieders van oesterraap- en wadlooptochten. Dit aantal is gebaseerd op 

een schatting, maar in de periode 2015-2018 zal hier vanuit PRW nader onderzoek naar gedaan worden 

(pers. med. Dhr. R. Lanters, 1 maart 2016).  

 

In het bovengenoemde uitvoeringsprogramma van PRW voor de periode 2015 – 2018, wordt onder 

strategie 1b ‘Visserij van Werelderfgoedklasse’ genoemd. Het streven is naar een regionaal ingebedde 

en het liefst regionaal beheerde visserij. Het eindbeeld is om, naast verduurzaming van de 

garnalenvisserij en mosselkweek, een kleinschalige gebiedsgebonden visserij te ontwikkelen met 

herkenbare kwalitatief hoogstaande producten. Deze producten zijn direct te koppelen aan het 

UNESCO Werelderfgoed. Dit streefbeeld leidt tot een verdere borging van de koppeling van de visserij, 

regio en toerisme in het Waddengebied. Wel wordt hierbij de kanttekening gemaakt dat de huidige 

vergunningenstructuur mogelijk problemen kan opleveren voor het opzetten van een integrale visserij. 

Het concretiseren en actief stimuleren/faciliteren van deze ‘Visserij van Werelderfgoedklasse’ bevindt 

zich nog in een vroeg stadium, hier zal vanaf 2016 meer aandacht aan besteed worden (pers. med. Dhr. 

R. Lanters, 1 maart 2016).  

4.2.1 Particuliere (niet-beroepsmatige) visserij 

In dit rapport worden drie vormen van recreatieve visserij besproken, namelijk het recreatief of voor 

eigen gebruik rapen van schelpdieren, de recreatieve staandwant visserij en de hengelsport. 

 

Particulieren mogen voor eigen gebruik of recreatieve doeleinden in het Waddengebied vissen en 

schelpdieren rapen. Voor particulieren geldt dat er maximaal 10 kilogram  schelpdieren, waaronder 

oesters, mosselen en kokkels, per persoon per dag geraapt mag worden (website NVWA, 2016).    

 

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2009 een regeling afgekondigd 

waarmee geregeld werd dat er vanaf 1 januari 2011 geen vergunningen meer werden verleend voor het 

recreatieve gebruik van staandwant. In 2012 is deze regeling gewijzigd. Gemeenten langs de 

Noordzeekust konden zich melden wanneer zij op basis van ‘historisch’ of ‘van oudsher bestaand’ 

gebruik het recreatieve gebruik van staandwant toch toe wilden staan (Algemeen Plaatselijke 

Verordening 2011, art. 5.47 en Algemene Wet Bestuursrecht, art. 4.81).  



Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht 
Fish & Farm 

14 
 

Een aantal Waddengemeenten maken hier gebruik van en geven op basis van specifieke voorwaarden 

toestemming voor het recreatieve gebruik van staandwant, hiervoor hoeft geen Nb-wet vergunning 

aangevraagd te worden (pers. med. Dhr. R. Deen, 15 maart 2016). 

 

Deze regeling met betrekking tot het recreatief gebruik van staandwant is niet onomstreden. Op 9 maart 

2016 publiceerde Sportvisserij Nederland een reactie op een conflict tussen het Ministerie van 

Economische Zaken en de Waddeneilanden, gekoppeld aan het recreatieve gebruik van staandwant 

op de Waddeneilanden. Gezien de stand van de zeebaars gelden er restricties voor de sportvisserij op 

zeebaars, en ook de beroepsvisserij moet aan beschermingsmaatregelen voldoen. Bij de recreatieve 

staandwant visserij op zeebaars, toegestaan om cultuurhistorische redenen, is het vrijwel onmogelijk 

om controle uit te oefenen op de hoeveelheid gevangen vis. Sportvisserij Nederland pleit daarom voor 

een algeheel verbod op recreatief staandwant, zolang de restricties voor de (hengel)sportvisserij en 

beroepsmatige visserij van kracht zijn (Sportvisserij Nederland, 2016b). Tijdens de gesprekken die met 

oog op dit project gevoerd zijn is ook vanuit de beroepsvisserij ter sprake gekomen dat het recreatieve 

staandwant in potentie zorgt voor oneerlijke concurrentie met de beroepsvisserij, door het gebrek aan 

regelgeving, handhaving en registratie.  

 

Voor de sportvisserij en het recreatieve gebruik van staandwant gelden voor vissoorten minimummaten 

en zogeheten bag-limits, maximum aantallen die meegenomen mogen worden. Zo moet paling die door 

particulieren gevangen wordt verplicht direct levend teruggezet worden. Voor veel overige soorten 

gelden minimummaten. Voor zeebaars geldt in 2016 een gesloten seizoen van 1 januari tot 1 juli. Vanaf 

1 juli mogen particulieren (sportvisserij en recreatief staandwant) maximaal 1 zeebaars in bezit hebben 

die voldoet aan de minimummaat van 42 centimeter, zoals te lezen valt op de website van Sportvisserij 

Nederland.  

 

Hoewel er geen exacte gegevens over hoeveelheden beschikbaar is, zijn er wel aanwijzingen dat er op 

illegale wijze vis uit de Waddenzee wordt onttrokken. Het project ‘Paling over de Dijk’, heeft onder meer 

last gehad van stroperij (Nieuwsbrief Dupan, 2013) en Sportvisserij Nederland maakt in een online 

reactie van 17 december 2015 melding van het feit dat de zeebaarsmaatregelen in relatie tot recreatief 

staandwant “vragen om stroperij”.  

4.3 Beroepsvisserij 
Visserij speelt al eeuwen een prominente rol in de gemeenschappen in het Waddengebied, hoewel de 

doelsoorten en visserijmethodes door de eeuwen heen veranderd zijn. Zo beschrijft Van Ginkel (2009) 

de visserij op platte oesters vanaf Texel en Zoutkamp begin 18e eeuw en is Harlingen in de 19e eeuw 

een belangrijk portaal geweest voor de walvisvaart (Schokkenbroek, 2008).  

 

In de huidige situatie vindt er op het Wad met name visserij plaats gericht op schaal- en schelpdieren. 

De visserij op rondvis is voornamelijk voorbehouden aan kustvissers die met vaste vistuigen op harder, 

zeebaars en spiering vissen. Daarnaast is er een beperkte beroepsmatige sleepnetvisserij op spiering 

(pers. med. Dhr. K. Laros, 5 april 2016). De huidige visstand en de beleidsontwikkelingen op de 

Waddenzee zetten echter de rentabiliteit van deze ambachtelijke vormen van visserij onder druk (pers. 

med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 11 maart 2016, pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 1 maart 2016; pers. med. 

Dhr. J. Vegter, 8 april 2016). Veel vissers die op deze wijze gericht op vis vissen, hebben naast de 

visserij neveninkomsten uit onder meer activiteiten gekoppeld aan horeca, toerisme en onderzoek (pers. 

med. B. Rodenburg, 1 maart 2016).  

 

Voor het samenstellen van het overzicht in dit rapport wordt gekeken naar de organisaties die actief zijn 

in relatie tot de visserij in het Nederlandse Waddengebied, echter internationale ontwikkelingen spelen 

wel een rol in de dagelijkse visserijpraktijk en belangenbehartiging. Zo worden in het buitenland 

gevangen vis, schaal- en schelpdieren in sommige gevallen verwerkt door Nederlandse 

visverwerkingsbedrijven en zijn een aantal Duitse vissers (mede) aangesloten bij Nederlandse 
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organisaties zoals de Producentenorganisatie (PO) Rousant (Visserij Jaarboek  2015). In een aantal 

gevallen gaat het hierbij om Duitse vissers met één of meer Nederlandse aandeelhouders.  

 

Deense en Duitse vissers landen soms hun vangst aan in Nederland en andersom landen Nederlandse 

vissers hun vangsten soms in buitenlandse havens aan. De toegang tot elkaars wateren met oog op het 

actief vangen van vis, schaal- en schelpdieren wordt beperkt door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

(Verordening EU 1380/2018, Artikel 5, lid 2). Met betrekking tot de MSC certificering van garnalen wordt 

er samengewerkt door de Nederlandse, Duitse en Deense PO’s, zoals te lezen is in het 

Managementplan Crangon, 2015. 

4.3.1 Mosselen 

Mosselcultuur is de omvattende naam voor de activiteiten gekoppeld aan de wildvangst, kweek en 

verkoop van consumptiemosselen (Mytilus edulis). Mosselzaad wordt uit het wild geoogst door middel 

van traditionele mosselzaadvisserij met korren en met behulp van MZI’s, zie afbeelding 4 

(Mosselconvenant, 2008).  

 

 
Afbeelding 4 MZI vol mosselzaad. Foto gemaakt door Joep Koelman. 

In 2005 is het schelpdiervisserijbeleid herzien. Hieraan gerelateerd ecologisch onderzoek heeft 

uitgewezen dat de mosselzaadvisserij een negatief effect heeft op de bodemecologie. Naar aanleiding 

hiervan is gezocht naar alternatieven voor de traditionele mosselzaadvisserij (Scholten et al., 2007). In 

2008 is het Convenant Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee ondertekend door 

betrokken partijen, waarin staat dat de partijen streven naar de invang van mosselzaad zonder gebruik 

van bodemberoerende technieken in de Waddenzee in 2020 (Mosselconvenant, 2008). In 2010 is onder 

leiding van de Regiegroep Meijer overeenstemming bereikt over een plan van uitvoering gekoppeld aan 

het mosselconvenant. Het mosselconvenant wordt nader besproken in hoofdstuk 4.4.3. 

 

Mosselkweek is sterk afhankelijk van het gebruik van de Waddenzee, hoewel het merendeel van de 

mosselkwekers zelf afkomstig is uit Zeeland waar ook de verwerking plaatsvindt, aldus de PO 

Mosselcultuur. In 2014 waren er ongeveer 60 schepen betrokken bij de mosselvangst en daarnaast 

waren er nog ongeveer 12 schepen actief op het gebied van mosselzaadvisserij, MZI’s, walfuncties en 

transport blijkt uit gecombineerde cijfers van de PO Mosselcultuur en het LEI (pers. med. Dhr. M. 

Turenhout, 26 februari 2016; pers. med. Dhr. A. Risseeuw, 1 maart 2016). Deze schepen zijn nooit allen 

tegelijk in de Waddenzee, een deel van de vloot blijft in Zeeland. Het uitvoeringsprogramma PRW 2014-

2018 maakt melding van een geschatte 50 schepen die actief zijn op het Wad. Per schip zijn er 2 á 3 

bemanningsleden aan boord wat op een totaal zou komen van ongeveer 185 personen werkzaam op 

de vloot zelf, afgaand op de hierboven genoemde cijfers.  
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Afbeelding 5 Mosselkwekers aan het werk. Foto gemaakt door Joep Koelman. 

De gemiddelde omzet van de mosselcultuur in de periode 2009 – 2014 bedroeg 59,8 miljoen euro. Het 

nettoresultaat bedroeg in dezelfde periode gemiddeld  16,4 miljoen euro (LEI website Agrimatie), zie 

figuur 1.  

 

 
Figuur 1 Economisch resultaat mosselcultuur. Bron: LEI Agrimatie 

In het rapport van Beukers (2015) over de verwerkende industrie staat de mosselsector niet apart 

vermeld. Deze valt onder ‘schelpdieren’, waarbij aangegeven wordt dat de focus wel ligt op de 

verwerking van oesters en mosselen. In 2013 waren er 17 bedrijven actief in de deelsector schelpdieren, 

waartoe de mosselen gerekend worden. De verwerking van mosselen is voor het grootste deel in 

handen van zeven bedrijven en vindt volledig in Zeeland plaats. De geschatte omzet van deze 17 

bedrijven bedroeg in 2013 (in totaal) 310 miljoen euro en de bedrijven waren in 2013 tezamen goed 

voor 530fte. De PO Mosselcultuur heeft aangegeven dat circa 90% van de verwerking in de 

schelpdiersector de mosselen betreft (pers. med. Dhr. A. Risseeuw, 30 maart 2016), waarbij in dat geval 

gesteld kan worden dat de omzet van de mosselverwerkende bedrijven in 2014 zo’n 279 miljoen euro 

bedroeg.  

 

De totale hoeveelheid mosselen afkomstig uit Nederlandse wateren schommelt sinds 2009 tussen de 

26 en de 56 miljoen kilo (Beukers, 2015). Ongeveer 60% hiervan is afkomstig uit de Waddenzee, waarbij 

de Waddenzee essentieel is voor de mosselsector, volgens de PO Mosselcultuur. Daarnaast worden er 

jaarlijks tussen de 20 en 30 miljoen kilo mosselen geïmporteerd.  
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4.3.2 Japanse oesters 

Het beroepsmatig oogsten van Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de Waddenzee gebeurt 

handmatig en vindt plaats in ondiepe wateren en op droogvallende banken. In 2009 zijn er door de 

Provincie Friesland 18 experimentele Nb-wet vergunningen uitgegeven voor het beroepsmatig 

oesterrapen op de Waddenzee. Deze experimentele vergunningen waren 4 jaar geldig. In 2009 is door 

Stichting Geïntegreerde Visserij een visplan opgesteld voor het merendeel (12 van de 18) van de 

ondernemers die in het bezit zijn van een experimentele vergunning (pers. med. Dhr. J. Vegter, 8 april 

2016). In 2015 is er een verlenging uitgegeven voor 2016, waarna er een definitief kader geschapen 

moet worden voor vergunningverlening.  

 

Het handmatig rapen van oesters biedt economische kansen voor kustvissers met een (experimentele) 

vergunning. Met oog op de visstand is de visserij op harder en zeebaars met vaste vistuigen momenteel 

niet lucratief, het handmatig rapen van oesters is een welkome aanvullende bedrijfsactiviteit (pers. med. 

Dhr. J. Vegter, 8 april 2016). Visvakken mogen echter momenteel niet gebruikt worden als 

bewaarpercelen voor geraapte oesters, wanneer dit wel toegestaan zou zijn zou dit met oog op 

efficiëntie en productkwaliteit de ondernemer ten goede komen (pers. med. Dhr. J. Geertsema, 26 

februari 2016).  

 

Er bestaat een Nederlandse Oestervereniging, deze is echter gericht op Zeeuwse oesterkwekers en is 

niet actief op de Waddenzee. Wel heeft deze vereniging, met oog op de sterfte van oesters in Zeeland, 

de wens uitgesproken om ook op de Waddenzee met oesters aan de slag te gaan (pers. med. Dhr. J. 

de Rooij, 29 februari 2016; Leeuwarder Courant, 11 maart 2016). 

4.3.3 Garnalen 

De hoeveelheid actieve beroepsvissers op garnalen (Crangon crangon) is min of meer af te leiden uit 

het aantal vergunning. In 2015 zijn er volgens het Visserij Registratie Systeem (VIRIS) 226 

garnalenvergunningen uitgegeven. Het gaat hierbij om 89 GK vergunningen en 137 maal een 

Garnalenvergunning Visserijzone (GV) (Turenhout et al, 2015). Het Ministerie van Economische Zaken 

maakt melding van 14 ondernemers met een ontheffing voor pulsvisserij op garnalen (pers. med. Mevr. 

S. Van Dijk, 19 mei 2016). 

 

De 89 vaartuigen met een GK vergunning hebben toegang tot de Waddenzee, maar wanneer het schip 

hiervoor gecertificeerd is mogen zij ook in GV visgebied vissen (Noordzee en Zeeuwse kustwateren). 

Vissers met een GV vergunning mogen niet op de Waddenzee vissen, echter vanuit economisch 

perspectief is de GV visserij voor de Waddenregio ook belangrijk gezien het feit dat de garnalen 

gevangen op de Noordzee mede zorgen voor een economische impuls in de Waddenregio gerelateerd 

aan handel en verwerking. Processen die op de Noordzee spelen kunnen zodoende een effect hebben 

op de visserij-gerelateerde bedrijvigheid in de Waddenregio en de lokale werkgelegenheid.  

 

Garnalen kennen geen vangstlimiet gekoppeld aan Europese regelgeving, de soort is ongequoteerd en 

niet aangemerkt als te beschermen soort onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). 

Internationaal gezien wisselen de meningen over de wenselijkheid hiervan. Vanuit de Nederlandse 

vissector zijn er geluiden dat een Europees beleidskader wenselijk is met oog op beheer en het kunnen 

maken van afspraken. Het maken van (internationale) afspraken zonder beleidskader waarin beheer 

afgestemd is brengt de nodige complicaties met zich mee (pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 11 maart 

2016). 

 

De garnalensector is al langere tijd bezig met het verkrijgen van certificatie via het Marine Stewardship 

Council (MSC), echter, één van de voorwaarden voor certificering is bestandsbeheer. Vanwege het 

ontbreken van Europese regelgeving met betrekking tot de garnalenvisserij, heeft de sector zelf een 

systeem van vangstregulering opgezet, waarvan de eerste versies door de NMA bekritiseerd werden 

op grond van vrije mededinging. Eind 2015 is er internationale afstemming bereikt over een 

managementplan voor de grijze garnaal, waarbij (naast technische restricties) de vangst van garnalen 
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wordt beperkt aan de hand van ‘Landings Per Unit Effort’ (LPUE), ofwel de gemiddelde vangst per uur 

dat er gevist wordt. Wanneer deze vangst onder vooraf vastgestelde referentieaantallen duikt, wordt het 

beheer hierop aangepast. Dit managementplan is per 1 januari 2016 van kracht en wordt ondersteund 

door de bij de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) aangesloten producenten organisaties uit 

Nederland, de Duitse MSC-GbR en de Deense Visserij Producenten Organisatie (DFPO) 

(Managementplan Crangon, 2015). Overeenstemming over dit management plan en internationale 

goedkeuring heeft ertoe geleid dat er groen licht is gegeven voor het doorzetten van een MSC 

certificeringstraject voor de grijze garnaal.     

 

Naast het beheer van de vangsten wordt er ingezet op vermindering van het effect van de 

garnalenvisserij op de ecologie door bijvangstreductie en vermindering van bodemberoering. Dit betreft 

met name technische aanpassingen aan tuigen en netten, variërend van ontsnappingspanelen tot 

verbetering van hydrodynamische werking van tuigen.  

 

Er wordt door middel van onder meer netaanpassingen zoals maaswijdte aanpassingen, de ‘zeeflap’ en 

‘brievenbus’ gewerkt aan het verbeteren van de selectiviteit van de garnalenvisserij en het vergroten 

van de overlevingskansen van bijvangst (Steenbergen et al., 2011; Slijkerman et al., 2016). Ook in 

Duitsland wordt hiernaar onderzoek verricht, zie onder meer het rapport van Schultz et al., uit 2015.  

 

 
Afbeelding 6 Traditioneel garnalentuig. Foto gemaakt door Dirk Sloot. 

Bij het traditionele garnalentuig (afbeelding 6) is het net aan de onderkant voorzien van klossen die over 

de bodem rollen en waarbij het net zelf wordt opengehouden met een boom. De afgelopen jaren zijn 

meerdere variaties hierop getest en waar succesvol doorontwikkeld, waaronder de Sumwing, Jackwing 

en Seewing. Op kleine schaal wordt ook met de outrig op garnalen gevist (met name 

demonstratievisserij). Bij de Seewing zijn de ‘sloffen’  vervangen door rollende kunststof wielen en is de 

vorm van de traditionele boom aangepast naar een meer gestroomlijnde vorm, wat de weerstand 

vermindert. De Jackwing is een zwevend tuig, waardoor het bodemcontact wordt verminderd. Hier wordt 

momenteel experimenteel mee gevist, maar er zijn nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar (pers. 

med. Mevr. J. Steenbergen, 21 maart 2016). 

 

Vier garnalenvissers hebben in de afgelopen jaren experimenteel met het garnalenpulstuig gevist in de 

Waddenzee. Eén van de belangrijkste voorwaarden van de betreffende Nb-Wet vergunning was 

deelname aan onderzoek gericht op de ecologische effecten van de pulsvisserij.  Uit eerdere 

onderzoeken naar de effecten van garnalenpulsvisserij zoals het onderzoek van Verschueren et al. uit 

2012, blijkt dat de bijvangst aanzienlijk verminderd kan worden en er meer marktwaardige garnaal 

gevangen kan worden. Dit is echter afhankelijk van de keuzes gemaakt door de visserman en de 

natuurlijke omstandigheden op zee. Vanuit de sector zelf zijn de percepties met betrekking tot het 

garnalenpulstuig wisselend. Uit het rapport van Goldsborough et al. (2014) blijkt dat er, los van meer 

duidelijkheid over de economische en ecologische impact van de garnalenpuls, met name behoefte is 

aan goed visserijbeheer voor de garnalenpuls.  
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Onderzoek naar deze visserijmethode is echter nog in volle gang, hier kunnen nog geen conclusies aan 

worden verbonden maar de eerste resultaten zijn hoopgevend.   

 

Het LEI heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het economisch belang van de garnalenvisserij op de 

Waddenzee (Turenhout et al., 2015). In de periode 2012-2014 was gemiddeld 23% (3.446 ton) van de 

totale aanvoer van garnalen en 24% (11,2 miljoen euro) van de landelijke omzet toe te schrijven aan de 

garnalenvisserij op de Waddenzee. De werkgelegenheid voor bemanning aan boord van de Waddenzee 

garnalenvloot wordt tijdens deze periode geschat op 93-113 fte. De afslagen rond de Waddenzee 

(Harlingen, Den Oever, Zoutkamp en Lauwersoog) waren in 2014 verantwoordelijk voor 82% van de 

totale aanvoer van Noordzeegarnalen door de Nederlandse visserij, waarbij het belang van garnalen uit 

de Waddenzee voor deze afslagen 21% bedroeg. De omzet van deze afslagen bedroeg in 2014 64,5 

miljoen euro. 

 

Er zijn ongeveer 10 verwerkende bedrijven in Nederland die garnalen als belangrijkste product 

verwerken. Van de top drie belangrijkste bedrijven  (Heiploeg, Klaas Puul en Lenger Seafoods) bevinden 

zich er twee in het Waddengebied en dragen daar bij aan de economie en werkgelegenheid (Turenhout 

et al, 2015). In juli 2015 is de garnalenverwerking van Lenger Seafoods overgenomen door Heiploeg. 

De totale werkgelegenheid in de garnalenverwerkende industrie in 2013 bedroeg 410 fte (Beukers, 

2015).  

4.3.4 Kokkels 

De mechanische kokkelvisserij op de Waddenzee is sinds 2005 niet meer toegestaan. De visserij op 

kokkels (Cerastoderma edule) vindt nu alleen nog handmatig plaats met behulp van de kokkelbeugel 

(afbeelding 7). Er zijn 31 vergunningen uitgegeven voor de handmatige kokkelvisserij. Van deze 

vergunningen zijn 21 vergunningen ‘oude’ overdraagbare vergunningen uit de periode voor 2005. In 

2005 zijn een additionele 10 niet-overdraagbare Nb-wet vergunningen uitgegeven. De 

handkokkelvissers zijn allen lid van de Vereniging ‘Op Handkracht Verder’ (pers. med. Dhr. B. Keus, 23 

maart 2016). 

 

In 2011 hebben ‘Op Handkracht Verder’, de provincie Friesland, het Ministerie van EZ en de Coalitie 

Wadden Natuurlijk een meerjaren-beheerplan voor de handmatige kokkelvisserij op het Wad 

ondertekend. In 2018 moet de evaluatie van dit meerjarenplan gereed zijn (PRW, 2011; pers. med. Dhr. 

R. Deen, 4 april 2016).  

 

 
Afbeelding 7 Handkokkelaar op het Wad. Foto gemaakt door Willem Groenia. 
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4.3.5 Vaste Vistuigen Visserij 

De vaste vistuigen visserij omvat meerdere soorten vistuigen waarmee op verschillende doelsoorten 

wordt gevist. De visserij op rondvis is met oog op de lage visstand sinds een paar jaar weinig rendabel, 

vanuit de visserijsector is er daarentegen goede hoop dat het tij keert (pers. med. Dhr. J. Vegter, 8 april 

2016; pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 1 maart 2016). De kracht van de ambachtelijke visserij met vaste 

vistuigen zit echter ook in de flexibiliteit waarmee omgeschakeld kan worden op verschillende 

doelsoorten. De afgelopen jaren is de wolhandkrab bijvoorbeeld een belangrijke soort geworden voor 

deze vorm van visserij en ook combineren een aantal vaste vistuig vissers de visserij met het handmatig 

rapen van oesters (pers. med. Dhr. J. Vegter, 8 april 2016).  

 

De visserij met vaste vistuigen wordt door ondernemers uitgevoerd die in het bezit zijn van één of 

verschillende soorten vergunningen (zie tabel 1).  

 

Type vergunning allen geldig in de Waddenzee (2015) Aantal 

‘Standaardvergunning’: Maximaal 180 schietfuiken/kubben, een ankerkuil, een weer en 
1000 haken hoekwant 

31 

‘Zegen’: Maximaal 1500 meter zegen 15 

‘Staandwant’: Maximaal 2500 meter staandwant 11 

‘Staandwant’: Maximaal 1000 meter staandwant 1 

‘Staandwant’: Maximaal 500 meter staandwant 1 

‘Huurovereenkomsten vaste vistuigen, onder diverse verschillende specifieke 
voorwaarden 

22 

‘Publieke vaste vistuigen derden, onder diverse verschillende voorwaarden 6 

‘Eems’ 2 

Totaal 89 
Tabel 1 Vaste Vistuigvergunningen 2015, bron: Ontwerpplan Natura 2000-beheerplan Waddenzee, V9.  

Het kan wel zijn dat één ondernemer meerdere soorten vergunningen heeft. Het aantal in tabel 1 betreft 

het totale aantal vergunningen dat uitgegeven is door de Provincie Friesland inclusief reserves. Er 

komen geen vergunningen meer bij, maar deze kunnen wel onderling uitgewisseld worden, conform de 

regels die hiervoor gelden vanuit het Ministerie van Economische Zaken  (pers. med. Dhr. R. Deen, 4 

april 2016). De nog voorkomende soorten visserij met vaste vistuigen zijn beschreven in tabel 2. De 

selectie van relevante visserijmethoden is tot stand gekomen op basis van gesprekken gehouden in 

maart 2016 met de (in mei 2016 opgeheven) Vereniging van Vaste Vistuigen Noord.  
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Methode Beschrijving 

Fuiken Er zijn twee soorten fuiken, grofmazige fuiken en fijnmazige fuiken. De 
grofmazige fuiken zijn bedoeld voor de vangst van grotere vissoorten, zoals bot 
(Platichthys flesus) en zeebaars (Dicentrarchus labrax). Sinds een aantal jaar is 
de visstand echter lager en wordt deze vorm van visserij minder beoefend. De 
voornaamste doelsoort van de visserij met palingfuiken is in de huidige situatie 
de wolhandkrab (Eriocheir sinensis), die (met name in de binnenwateren) met 
aangepaste palingfuik wordt gevangen, waarbij in het achterste deel een 
minimummaaswijdte van 6cm gehanteerd wordt zodat de paling kan ontsnappen 
maar de krab niet (NVWA 1b).  

Kuilenvisserij De kuilenvisserij is gericht op vissen die in scholen leven, maar wordt nog zelden 
beoefend. Er zijn twee vormen, de ankerkuil, waarbij de kuilen in de stroming 
gehangen worden langszij een schip dat voor anker ligt. De vaste kuil wordt door 
middel van palen op zijn plek gehouden, in plaats van door een schip. 

Hoekwant  De hoekwant of lijnenvisserij op het wad is met name gericht op zeebaars.  

Kubben De kubbenvisserij vindt op de Waddenzee alleen plaats in samenwerking of in 
opdracht van mosselkwekers, waarbij gericht wordt gevist op strandkrabben 
(Carcinus maenas). De strandkrabben kunnen in grote hoeveelheden 
aanzienlijke schade aanrichten op mosselpercelen en worden met behulp van 
kubben weggevist uit de percelen. 

Weervisserij  
 

De weervisserij of visserij met kamers, richtte zich vroeger op ansjovis (Engraulis 
encrasicolus), maar nu is de voornaamste doelsoort de spiering (Osmerus 
eperlanus). Deze visserijvorm is alleen rendabel wanneer er genoeg spiering 
voor handen is gezien de hoeveelheid werk die erin zit om het net uit te zetten. 

Kruisnet Het kruisnet of de totebel wordt gebruikt om spiering mee te vangen. Voorheen 
werd hier ook glasaal mee gevangen. 

Staandwant De staandwant-, of zegenvisserij richt zich op zeebaars, harder (Chelon 
labrosus) en bot. Vangsten hebben zeer te lijden onder de visstand. 

Tabel 2 Vaste vistuigen, visserijmethoden. 

Naast de visserij op de Waddenzee vindt er ook strandvisserij met staandwant en strandzegen plaats 

op de Noordzeekust van de Waddeneilanden.  

 

 
Afbeelding 8 Vaste vistuigvissers zetten de netten uit. Velen van hen hebben neveninkomsten en nemen 
voor educatieve doeleinden geïnteresseerden mee het Wad op. Foto gemaakt door Barbara Rodenburg-
Geertsema. 

De kleinschalige, ambachtelijke visserijbedrijven die zich bezig houden met de visserij met vaste 

vistuigen ontlenen hun bestaansrecht aan het hebben van diverse bedrijfsactiviteiten. Zij combineren 

de visserij bijvoorbeeld met werk aan de wal, toerisme en recreatie (afbeelding 8), onderzoek en kansen 

in combinaties met mosselkweek (pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 1 maart 2016; pers. med. Dhr. J. 

Vegter, 8 april 2016).   
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Veel van de vaste vistuig vissers kiezen voor vertegenwoordiging via de Nederlandse Vissersbond of 

het net opgerichte NetVISwerk. Het LEI werkt momenteel aan een rapportage over de baten van de 

Waddenzee, waar ook de economische opbrengsten van andere vormen van visserij zoals de 

kleinschalige kustvisserij, worden belicht (pers. med. Dhr. W.J. Strietman, 23 maart 2016). 

4.3.6 Mesheften 

De visserij op mesheften (Ensis directus) vindt plaats in de Noordzeekustzone en wordt beoefend door 

ongeveer 6 schepen (pers. med. Dhr. A. Seinen, 9 maart 2016). Twee van deze schepen opereren 

vanuit Harlingen. Mesheften worden met behulp van zuigkorren aan boord gebracht. De verwerking van 

een deel van de gevangen mesheften vindt plaats in het Waddengebied. Er zijn in totaal 8 vergunningen 

uitgegeven voor de mesheftenvisserij, waarvan 1 in reserve (pers. med. Mevr. R. Verlaan, 11 april 

2016).  

 

De mesheftenvisserij kent geen specifieke eigen belangenvereniging. De Nederlandse Vissersbond 

vertegenwoordigt de belangen van de mesheftenvisserij. De visserij op mesheften heeft in 2012 MSC 

certificering verkregen en is de eerste visserij op een exoot die deze certificering heeft verkregen (MSC, 

2012).  

4.3.7 Mechanische pierenvisserij 

Er zijn nog twee mechanische pierenvissers actief op de Waddenzee, één bij Texel en één op het 

Balgzand. Pieren worden gewonnen door met een snijbak een gleuf te graven, waarbij het schip zich 

door middel van een ankerlier in de richting van het anker beweegt.  Voor deze twee verleende Nb-wet 

vergunningen geldt een uitsterfbeleid op grond van de effecten van het pierensteken op het bodemleven 

(Jongbloed et al., 2011).  

4.3.8 Sleepnetvisserij 

Er zijn volgens het Ministerie van Economische Zaken (pers. med. Mevr. R. Verlaan, 11 april 2016) 88 

(niet-overdraagbare) schriftelijke toestemmingen uitgegeven voor de sleepnetvisserij op de 

Waddenzee, waarvan 2 gereserveerd. Naar schatting wordt 10-15% van deze vergunningen actief 

benut. Een deel hier van (6 – 8) betreft de beroepsvisserij op spiering, die met name plaatsvindt bij de 

spuisluizen van de Afsluitdijk, een deel wordt benut door ondernemers die recreatieve en educatieve 

vaartochten verzorgen, zoals benoemd in hoofdstuk 4.2 (pers. med. Dhr. K. Laros, 5 april 2016). 

 

4.4 Relevante (beleids)ontwikkelingen  
Tijdens dit onderzoek zijn een aantal ontwikkelingen naar voren gekomen die invloed hebben op de 

mogelijkheden voor het uitoefenen van één of meerdere visserijmethoden. Het gaat hierbij grotendeels 

om ontwikkelingen in (inter)nationaal beleid en convenanten, maar ook op het gebied van ruimtelijk 

gebruik van het Waddengebied door andere sectoren en partijen. In dit hoofdstuk staan korte 

omschrijvingen van de betreffende onderwerpen, de visserijmethode(n) waar de ontwikkeling invloed 

op heeft en waar mogelijk de betrokken partijen.  

4.4.1 Programma naar een Rijke Waddenzee  

Begin 2009 heeft de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Minister 

Verburg de opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarig Programma ‘Naar een rijke 

Waddenzee’ (PRW). Een directe aanleiding hiervoor was het in 2008 gesloten convenant ‘Transitie 

mosselsector en natuurherstel Waddenzee’. PRW is in 2010 van start gegaan, met als doelstelling het 

streefbeeld:  ‘Een Rijke Zee in 2030: niet alleen voor de natuur, maar ook voor een gezonde 

toeristische sector, een gezonde visserijsector en andere economische sectoren.’ 

 

Tot de kerntaken van het PRW behoren het ondersteunen van beleidsimplementatie; het verbinden 

van partijen, initiatieven en kennis; het aanjagen van innovatie; het richting geven en draagvlak 

creëren.  
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De regiekamer geeft sturing aan het uitvoeringsprogramma en is samengesteld uit zowel 

overheidsvertegenwoordigers als vertegenwoordigers van natuurorganisaties en gebruikers van het 

Wad. Het programmabureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het 

uitvoeringsprogramma. De actuele bezetting van het programmabureau is op de website van PRW te 

vinden.  

 

In 2014 heeft er in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een evaluatie 

plaatsgevonden op basis waarvan besloten is om PRW gedurende vier jaar voort te zetten inclusief 

financiering. Voor het vervolgtraject is het aantal opdrachtgevers uitgebreid met, naast het Ministerie 

van EZ, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de drie Waddenprovincies. Er wordt in het 

huidige uitvoeringsprogramma voor de periode 2015 – 2018 ingezet op negen strategieën: 

 Verduurzaming visserij en natuurherstel 

 Completeren voedselweb; biobouwers en vissen 

 Vogels en broedsucces 

 Verzachten randen vaste wal en natte wad 

 Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit 

 Verduurzaming havens en scheepvaart en vaargeulmanagement 

 Eems-Dollard estuarium   

 Duurzaam Waddentoerisme Werelderfgoed 

 Effecten van externe invloeden.  

 

Voor de visserij geldt dat PRW uit gaat van de gemaakte afspraken in het VisWad convenant 

(garnalenvisserij), de Mosseltransitie (de mosselcultuur), de transitie handkokkelvisserij en met de 

beroepsmatige oesterrapers. Daarnaast heeft PRW een relatie met de kleinschalige ambachtelijke 

kustvisserij, met o.a. de vaste vistuigen, gekoppeld aan het thema ‘Visserij van Werelderfgoedklasse’. 

De visserij komt op veel plekken terug in het programma maar heeft naast het visserijcluster vooral 

ook te maken met de clusters ‘voedselweb’ en ‘verduurzaming havens’.  

4.4.2 Convenant Garnalenvisserij en Natuurambitie Rijke Waddenzee  

Het Convenant Garnalenvisserij en Natuurambitie Rijke Waddenzee (VisWad) is in 2014 ondertekend 

door de Coalitie Wadden Natuurlijk (bestaande uit Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, Stichting 

het Wad, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het 

Groninger Landschap en Staatsbosbeheer), het ministerie van EZ, de drie waddenprovincies 

(Groningen, Fryslân en Noord-Holland), VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De PO Rousant heeft 

aangegeven de afspraken in het convenant niet te ondersteunen. De PO Wieringen was ten tijden van 

ondertekening nog lid van VisNed, maar opereert nu zelfstandig. De PO Wieringen heeft te kennen 

gegeven de liggende afspraken in VisWad nog wel te ondersteunen en is ook betrokken bij de 

ontwikkeling van nieuwe afspraken (pers. Med. Dhr. R. Lanters, 3 mei 2016; pers. med. Dhr. G.J. 

Wiegman, 15 juni 2016). Het convenant kent een looptijd tot 2027.  

 

VisWad bevat afspraken gericht op een ecologisch en economisch duurzame ontwikkeling van de 

garnalenvisserij, met als doel een rijke Waddenzee in 2026. De hierin opgenomen maatregelen zijn 

gericht op onder andere een maximaal haalbare reductie van de bijvangst en een maximale 

overlevingskans van de bijvangst, een natuurlijke ontwikkelingen van specifieke bodemorganismen en 

gemeenschappen en ongestoorde gebieden die gevrijwaard zijn van de garnalenvisserij.  

 

De ambitie zoals beschreven in het convenant is om voor 2020 te komen tot een halvering van de 

visserijimpact van de garnalenvisserij op de Waddenzee. Het doel is om te komen tot een “duurzaam 

opererende en rendabele garnalensector, waarvan de activiteiten passen binnen de doelstellingen van 

Natura 2000 en een gezonde en veerkrachtige Waddenzee”. Om dit te bereiken wordt door de partners 

ingezet op een vlootreductie van 20%-30% van de vergunningen in 2020, met een aantrekkelijk sociaal-

economisch perspectief voor de blijvende vissers.  
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Om deze vlootreductie te financieren zijn middelen toegezegd vanuit het Waddenfonds (Waddenfonds, 

maart 2016). Honorering van deze tegemoetkoming met voor de sector passende voorwaarden vanuit 

het Waddenfonds is voor de visserijsector essentieel voor het bewerkstelligen van de vlootreductie 

(pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 4 april 2016).  

 

Daarnaast wordt ingezet op een gezond investeringsklimaat en een verbetering in de duidelijkheid over 

lange termijn maatregelen en beheer. Best beschikbare technieken dienen toegepast te worden en de 

controleerbaarheid van naleving van regels moet verbeterd worden.  

  

De afspraken in het VisWad convenant hebben betrekking op de garnalenvisserij. Omdat VisWad deels 

ook gaat over de ruimtelijke inrichting van de garnalenvisserij hebben deze afspraken ook een effect op 

andere aanwezige visserijvormen (pers. med. Dhr. R. Lanters, 4 april 2016; pers. med. Dhr. J.K. 

Nooitgedagt, 11 maart 2016).  

4.4.3 Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee  

Op 21 oktober 2008 ondertekenden de minister van LNV, de PO Mosselcultuur, Vogelbescherming 

Nederland, de Waddenvereniging, de Stichting WAD en de Vereniging Natuurmonumenten het 

convenant ‘Transitie Mosselsector en Natuurherstel Waddenzee’. In dit convenant staan afspraken 

omtrent de afbouw van mosselzaadvisserij op bestaande mosselbanken, waarbij mosselzaad in plaats 

daarvan ingevangen wordt door middel van MZI’s en andere niet-bodemberoerende methodes. Het 

beoogde doel is een beëindiging van de bodemberoerende mosselzaadvisserij en het herstel van 

meerjarige stabiele mosselbanken in 2020.  

 

Net als de andere convenanten gesloten met de vissector (VisWad en het Akkoord Visserij in 

Beschermde gebieden, zie 4.4.4) is het mosselconvenant niet onomstreden. In het vakblad 

Visserijnieuws stond vrijdag 25 maart 2016 een artikel over de bezorgdheid van de garnalensector over 

de uitvoering van het Mosselconvenant en de gevolgen voor de garnalenvisserij. MZI-locaties leggen 

een ruimtelijke claim op gebieden waar ook garnalenvissers actief zijn, die vervolgens hun activiteiten 

(waar mogelijk) moeten verplaatsen naar andere gebieden. In combinatie met (deels)gesloten gebieden 

ten behoeve van natuurbescherming neemt de druk(te) toe in gebieden waar nog wel visserijactiviteit 

mag plaatsvinden. 

 

Naast de garnalenvisserij heeft een groep vaste vistuigvissers, aangesloten bij de Nederlandse 

Vissersbond en PO Wieringen, in 2009 een zienswijze ingestuurd op het toenmalige voorgenomen MZI 

beleid. Hierin werden onder meer zorgen geuit over de ecologische draagkracht van de Waddenzee 

gekoppeld aan mosselzaadinvang middels MZI’s, de exploitatierechten van de MZI’s en de verdeling 

ten opzichte van de belangen van de huurders van bestaande visvakken met oog op ecologische impact 

en productiviteit (pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 20 maart 2016).  

4.4.4 Akkoord Visserij in Beschermde Gebieden  

In 2011 is het Akkoord Visserij in Beschermde gebieden (VIBEG) ondertekend door het Ministerie van 

Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), VisNed, De Nederlandse Vissersbond; Productschap Vis, 

het Wereld Natuur Fonds (WNF), Stichting De Noordzee, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging. 

Het akkoord bevat afspraken over visserijactiviteit in de aangewezen Natura-2000 gebieden de Vlakte 

van de Raan en de Noordzeekustzone. Met oog op deze rapportage zijn met name de afspraken met 

betrekking tot de Noordzeekustzone van belang.  

 

In het akkoord staan onder meer afspraken over gefaseerde gebiedssluitingen. Deze gebiedssluitingen 

(oa voor de garnalenvisserij) zijn geëffectueerd via een Toegangbeperkend Besluit op grond van de 

Natuurbeschermingswet. Al snel na ondertekening bleek echter dat een groep garnalenvissers zich niet 

kon vinden in de gemaakte afspraken gekoppeld aan de gebiedssluitingen en de aangewezen gebieden. 

De partijen zijn daarop weer met elkaar in overleg getreden (Visserijnieuws, 24 december 2015).  
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Dit overleg vindt plaats met diverse partijen, waaronder overheid, NGO’s, de garnalenvisserij en ook de 

visserij met vaste vistuigen (pers. med. Dhr. J. Vegter, 8 april 2016). Het overleg over een vernieuwde 

convenanttekst is in 2016 gaande. Daarnaast wordt een vernieuwde zonering overwogen (pers. med. 

Mevr. S. van Dijk, 19 mei 2016).  

 

Een belangrijke factor in de afspraken over sluitingen van gebieden voor één of meerdere soorten 

visserij (zoals bijvoorbeeld het geval is bij VisWad en VIBEG) is de mogelijke verplaatsing van 

visserijactiviteit, met hogere visserijdruk in andere gebieden tot gevolg. 

4.4.5 Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid  

Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) (Verordening (EU) nr. 1380/2013) is op 1 januari 2014 

herzien, waarbij één van de meest ingrijpende verandering de implementatie van de aanlandplicht is 

(Verordening (EU) nr. 2015/812) die sinds 1 januari 2016 voor de kottersector in werking is getreden. 

Hoewel de aanlandplicht geldt voor gequoteerde soorten en gefaseerd wordt ingevoerd, is er nog 

onduidelijkheid over de uitwerking van de aanlandplicht voor de garnalenvisserij met oog op 

gequoteerde bijvangstsoorten gekoppeld aan het feit dat garnalen zelf ongequoteerd zijn en 

garnalenvissers niet altijd zelf in het bezit zijn van visquotum (pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 11 

maart 2016). In 2019 is de aanlandplicht volgens de huidige plannen in werking en met oog op de 

plannen van de EU zoals deze er nu liggen horen de gequoteerde bijvangstsoorten geassocieerd met 

de garnalenvisserij daar formeel bij.  

4.4.6 Zandsuppleties 

Tijdens de gesprekken die ten behoeve van dit onderzoek zijn gevoerd is een aantal malen ter sprake 

gekomen dat zandsuppleties langs de Noordzeekust vermoedelijk een effect hebben op de 

visserijmogelijkheden. De zandsuppleties langs de kust bij Petten zijn genoemd als mogelijke oorzaak 

van verzanding van zowel mosselpercelen als locaties waar mesheften worden gevangen. Hier is echter 

geen sluitend onderzoek naar gedaan, maar vanuit de visserijsector is er wel bezorgdheid geuit over 

mogelijke effecten. Dit geldt met name voor de schelpdierenvisserij en –kweek en de strandvisserij met 

vaste vistuigen, hoewel verzanding van het Waddengebied als geheel een effect kan hebben op het 

systeem en daarmee alle vormen van visserij.  

4.4.7 Zeegrasherstel Waddenzee 

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van een aantal projecten gekoppeld aan de aanleg van zeegrasvelden 

in de Waddenzee. In onder meer 2011 en 2012 is er op een drietal locaties zeegras uitgezaaid. Het 

herstel van zeegrasvelden is één van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

(Rijkswaterstaat, 2015). Het verdwijnen van de zeegrasvelden hangt samen met onder meer een 

veranderend geomorfologisch systeem na het aanleggen van de Afsluitdijk als het uitbreken van een 

ziekte (Van Duren, 2015). Hoewel de recentelijk aangelegde zeegrasvelden niet voldoende ontwikkeld 

zijn om zichzelf in stand te houden, wordt er in het rapport van Van Duren et al. uit 2015 wel geadviseerd 

de KRW doelstelling te handhaven op basis van de aanwezigheid van geschikt habitat.  

 

Tijdens gesprekken gevoerd in het kader van dit onderzoek bleek dat de meningen van vissers hierover 

verdeeld zijn. Volgens zowel de garnalenvissers als de vissers met vaste vistuigen is de hoeveelheid 

aanwezige wieren en algen toegenomen, waarbij de ecosysteemfunctie van het zeegras is vervangen. 

Hoewel het habitat theoretisch geschikt is voor zeegras, is het nog niet gelukt de aangeplante velden 

zich te laten vermeerderen, waarbij er twijfels zijn over de impact van zeegras op het huidige systeem, 

naast de toename van algen en wieren na het afnemen van de oorspronkelijk aanwezige zeegrasvelden. 

Vaste vistuigvissers hebben hun visie in een concept zienswijze ingestuurd op aanvraag voor een Nb-

wetvergunning voor de aanplant van de zeegrasvelden (pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 20 maart 

2016).   
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4.4.8 Vismigratierivier 

De aanleg van de Vismigratierivier op de Afsluitdijk wordt door de visserij genoemd als een ontwikkeling 

die mogelijk invloed heeft op de visserijactiviteit op de Waddenzee. De meningen over het nut en de 

noodzaak van deze Vismigratierivier zijn verdeeld, met name met oog op de kosten en  baten in 

verhouding met visvriendelijk spuisluisbeheer (pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 11 maart 2016). Vaste 

vistuig vissers uiten zorgen over ruimtelijke claims en effecten op nabijgelegen visvakken en 

opstellingen, echter een deel van de vissers vindt de aanleg van de vismigratierivier toch het proberen 

waard met oog op de mogelijke verbetering van de visstand (pers. med. Mevr. B. Rodenburg, 8 april 

2016).  

4.4.9 Windmolenparken in Deense en Duitse wateren 

Een aantal Duitse en Deense windmolenparken binnen en buiten de 12-mijlszone hebben een negatieve 

invloed op Nederlandse garnalenvissers. Naast het (permanente) verlies van visgronden, moeten 

vissers hun vaarroutes van en naar visgronden verleggen. Daarnaast wordt er aangegeven dat de 

verlichting gebruikt in de windmolenparken de navigatie bemoeilijkt, doordat boeien en andere 

markeringen minder duidelijk zichtbaar zijn (pers. med. Dhr. W. de Jong, 27 maart 2016). 

 

In Duitse wateren hebben met name de windmolenparken ‘Riffgat’, ‘Meerwind Sud/Ost’, ‘Nordsee Ost’, 

‘Amrumbank west’, ‘Kaskasi’, ‘Kaskasi II’, ‘Butendiek’ en ‘DanTysk’ een negatieve invloed op de 

garnalenvisserij. Riffgat is op een visbestek gebouwd dat in het voorjaar en najaar belangrijk was, de 

andere Duitse windmolenparken staan op belangrijke wintervisgebieden. In Denemarken gaat het met 

name om ‘Hornsrev II’ en de plannen voor ‘Hornsrev III’ (pers. med. Dhr. W. de Jong, 27 maart 2016). 

Voor een kaart van de genoemde windmolenparken, zie bijlage 7.5. 
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4.5 Visserijorganisaties en belangenvertegenwoordiging 
De belangenvertegenwoordiging in de visserij is een complex geheel van diverse grote en kleine 

organisaties, stichtingen en verenigingen.  

 

Een belangrijk onderscheid tussen de visserijorganisaties is het onderscheid tussen de (Coöperatieve) 

Producentenorganisaties (CPO’s of PO’s) en de organisatievormen die géén PO zijn. Naast de PO’s 

zijn er diverse stichtingen en visserijverenigingen actief die de belangen van aangesloten leden 

vertegenwoordigen of een bepaald doel nastreven, al dan niet als afdeling van, of in samenwerking met 

de grotere verenigingen.  

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verenigingen en stichtingen die actief zijn in het Waddengebied, 

waarbij eventuele dwarsverbanden met andere organisaties inzichtelijk zijn gemaakt. Dit overzicht 

betreft een zo actueel mogelijk overzicht (juli 2016), waarbij de opmerking gemaakt moet worden dat de 

genoemde organisaties voortdurend in beweging zijn. Met oog op de looptijd van dit onderzoek is het 

Visserijjaarboek 2015 als uitgangspunt genomen voor contactpersonen en ledenaantallen, eind maart 

2016 is een nieuwe editie verschenen, vlak na de onderzoeksperiode. Er zitten echter geen opmerkelijke 

verschillen tussen deze en de editie uit 2015, er dan ook besloten de editie 2015 aan te houden, waar 

nodig aangevuld met informatie uit gesprekken en het Handelsregister.  

4.5.1 Overkoepelende organisaties en samenwerking 

Naast de regionaal actieve vissersverenigingen en de PO’s die de belangen van hun leden 

vertegenwoordigen zijn er een aantal grotere organisaties met een overkoepelende functie. Deze 

worden in het overzicht in 4.5.2. ook meegenomen, maar worden tevens in dit subhoofdstuk besproken 

met oog op verduidelijking van de onderlinge verhoudingen tussen organisaties.  

 

De twee grootste overkoepelende organisaties met betrekking tot belangenbehartiging van de 

kottervloot zijn VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De structuur van beide organisaties is 

verschillend. VisNed is een overkoepelende vereniging voor zelfstandige PO’s die daarnaast 

onafhankelijk actief zijn in de (regionale) belangenbehartiging, zij werken binnen VisNed samen in een 

federatief verband. De Nederlandse Vissersbond is een vereniging met individuele leden en tevens de 

personele Unie voor de CPO Nederlandse Vissersbond U.A., de CPO Vissersbond-IJsselmeer U.A. en 

Ursa Major Services B.V., vier organisaties die in de praktijk vaak tezamen worden geduid als ‘De 

Vissersbond’.  

 

Naast verschillen in de organisatiestructuur vertegenwoordigt de Vissersbond de mesheftenvisserij 

(VisNed niet) en is het aandeel kleinschalige waddenvissers met vaste vistuigen bij de Vissersbond 

aanzienlijk hoger dan bij VisNed, sinds het vertrek van PO Wieringen uit VisNed in 2014.  

 

In 2013 is de kick-off gegeven voor het ‘Samenwerking Loont’ (SALO) traject. Het doel van het SALO 

traject was om te komen tot het verenigen van de belangenbehartiging en contingentbeheer in 1 

organisatie en 1 producentenorganisatie (PO Nederland). Uitzondering was in eerste instantie de PO 

Urk die vanaf het begin aangegeven had zich op een later moment eventueel aan te willen sluiten bij de 

PO Nederland.  

 

Het zou er op neerkomen dat de kottervloot vertegenwoordigd zou worden door 1 organisatie (in plaats 

van VisNed en de Vissersbond) en (in eerste instantie) 2 PO's, de PO Urk en PO Nederland. Deze drie 

verenigingen zouden ondergebracht worden onder de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO).  

 

De belangenbehartiging zoals deze nu gedaan wordt door de Vissersbond en VisNed op het gebied van 

onder meer visserijbeleid, ruimtelijke ordening en communicatie zou door de CVO onder de nieuwe 

organisatiestructuur (met 2 belangengroepen, garnalenvisserij en kleinschalige visserij) uitgevoerd 

worden.  
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Na een moeizaam en langdurig traject is SALO eind 2014 gestrand, waarbij door PO Wieringen is 

besloten is zelfstandig verder te gaan, de PO Rousant, PO De Nederlandse Vissersbond en de 

Nederlandse Vissersbond zelfstandig zijn gebleven en de andere PO’s de al bestaande samenwerking 

onder VisNed hebben voortgezet. 

4.5.1.1 Coöperatieve Producenten Organisaties 

PO’s zijn door de Europese Unie erkende organisaties die producenten, in dit geval vissers en kwekers, 

vertegenwoordigen. Ze spelen een belangrijke rol in het Europese GVB en de marktordening.  

 

Visserijbedrijven die gericht vissen op gequoteerde soorten zijn doorgaans lid van een PO, met name 

vanwege de faciliteiten die PO’s beschikbaar stellen aan hun leden, zoals quotum (ver)huur en 

(ver)koop (pers. med. M. Drijver, 2 maart 2016; pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 11 maart 2016). De 

PO stelt een visplan op voor/met haar leden. Lidmaatschap van een PO is met name interessant op 

bedrijfsniveau, dus voor eigenaren van visserijbedrijven.  

 

In dit hoofdstuk worden de PO’s besproken die de grootste relevantie hebben met oog op de visserij op 

de Waddenzee. Het betreft hier PO’s gericht op visserijactiviteiten gekoppeld aan vis, schaal- en 

schelpdieren. De details m.b.t. PO Urk en PO Delta-Zuid zijn met oog op hun betrokkenheid bij het 

Waddengebied buiten beschouwing gelaten, in brede zin worden zij beiden waar relevant met oog op 

de Waddenzee beiden vertegenwoordigd door VisNed.  

 

Visserijbedrijven gericht op vis en garnalen zijn doorgaans aangesloten bij hun regionale PO, hoewel 

regio-gebonden activiteit of scheepsregistratie geen voorwaarde is voor lidmaatschap. Een 

visserijbedrijf uit Urk kan ervoor kiezen lid te worden van de PO Texel, echter, in de meeste gevallen 

zijn de leden van de PO’s terug te leiden naar de (al dan niet naamgevende) regio waar de PO gevestigd 

is. 

 

In de schelpdiersector zijn de PO’s echter vaker gericht op een specifieke doelsoort in plaats van 

visserijregio, waarbij de dekkingsgraad van de actieve ondernemers die aangesloten zijn bij de 

betreffende PO nagenoeg 100% is, zoals bij de PO Mossel het geval is (pers. med. Dhr. A. Risseeuw, 

1 maart 2016). De mesheftenvissers zijn, zoals eerder aangegeven, aangesloten bij de Vissersbond. 

 

De dekkingsgraad van de PO’s gericht op de garnalenvisserij is opmerkelijk verschillend met dat van 

de PO’s gericht op vis, of schelpdieren (pers. med. Dhr. J.K. Nooitgedagt, 4 april 2016). Dit hangt 

waarschijnlijk samen met de functie die een PO vervult wanneer er sprake is van gequoteerde soorten 

met oog op verhuur en verkoop van quotum, ten opzichte van ongequoteerde soorten, zoals de garnaal. 

Er zijn (met name) binnen de garnalenvisserij dan ook vissers actief die niet aangesloten zijn bij 

belangenverenigingen. Deze groep kent een wisselende grootte en samenstelling. Hoewel de 

meerderheid wel aangesloten is bij een belangenorganisatie, zij het PO of ander soort vereniging, is de 

groep niet-aangesloten vissers wel een groep die invloed kan uitoefenen op processen.  
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De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse PO’s 

die actief zijn in de kottervisserij op de Noordzee, Waddenzee en kustwateren. De CVO is een 

overkoepelende organisatie die taken en projecten uitvoert en beheert met een algemeen sectorbelang 

zoals certificering, de implementatie van de aanlandplicht en gecombineerde PO taken. De CVO heeft 

in maart 2016 zeven leden.  

 

Naam: Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 
Vertegenwoordigt: Aangesloten PO’s die actief zijn in de kottervisserij  
Website: www.cvo-visserij.nl  
Contact: secretariaat@cvo-visserij.nl  
Voorzitter: Dhr. J. K. Nooitgedagt 
Opgericht in:  2009 
Ledenaantal: 7 aangesloten PO’s. 
Regio’s: Landelijk en internationaal 
Gelieerd aan: PO NVB, PO Texel, PO Wieringen, PO West, PO Urk, PO Rousant en PO Delta 

Zuid zijn lid van de CVO.  
Omschrijving: De CVO is een overkoepelend samenwerkingsverband van PO’s actief in de 

kottervisserij. Onder de CVO worden projecten en initiatieven begeleid en 
uitgevoerd met een algemeen (kotter)sector belang, zoals certificering (MSC 
trajecten) en afzetbevordering.  

 

Los van CVO, waar alle kottervisserij-gerelateerde PO’s bij aangesloten zitten, worden de PO’s Texel, 

West, Urk en Delta Zuid op (inter)nationaal niveau vertegenwoordigd door VisNed, zoals aangegeven 

in hoofdstuk 4.5.2. De (CPO) Nederlandse Vissersbond, PO Wieringen en PO Rousant voeren een 

eigen belangenvertegenwoordiging voor de bedrijven die bij hen aangesloten zijn.  

 

De PO Nederlandse Vissersbond is nauw verweven met De vereniging Nederlandse Vissersbond, die 

onder meer als personele unie fungeert voor de PO. Voor de volledigheid wordt de PO  hier als losse 

organisatie genoemd, maar in de dagelijkse praktijk betreft het dezelfde bemensing, hetzelfde pand en 

grotendeels dezelfde leden. 

 

Naam:  CPO Nederlandse Vissersbond U.A.  
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, Platvisvisserij, Kleinschalige visserij, mesheftenvisserij, 

langoustinevisserij. 
Website: www.vissersbond.nl  
Contact: Secretariaat (Dhr. D.J. T. Berends) 

Telefoon: 0527-698151 
secretariaat@vissersbond.nl 

Voorzitter: Dhr. J.K. Nooitgedagt 
Opgericht in:  1995 
Ledenaantal: 282 in 2015 (Visserij Jaarboek , 2015) 
Regio’s: Leden komen uit diverse regio’s in Nederland. 
Gelieerd aan: CPO Nederlandse Vissersbond U.A. (PO NVB) is gelieerd aan De Nederlandse 

Vissersbond.    
Omschrijving: Alle leden van de CPO NVB zijn verplicht lid van de vereniging Nederlandse 

Vissersbond (zoals besproken in 4.5.2. Andersom geldt dit niet. Het bestuur van 
de vereniging is tevens belast met het besturen van de PO NVB.  

 

Een groot deel van de Texelse visserijbedrijven is aangesloten bij de PO Texel en wordt op 

(inter)nationaal vlak vertegenwoordigd door VisNed, hoewel er ook een aantal Texelse visserijbedrijven 

aangesloten zijn bij de Nederlandse Vissersbond. De PO Texel is van oudsher nauw verweven met de 

D.E.T.V., de Texelse visserijvereniging waar zowel actieve- als oud-vissermannen lid van zijn.  

 

 

 

 

http://www.cvo-visserij.nl/
mailto:secretariaat@cvo-visserij.nl
http://www.vissersbond.nl/
mailto:secretariaat@vissersbond.nl
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Naam: CPO & Beheergroep Texel U.A. 
Vertegenwoordigt: Met name garnalenvisserij en platvisvisserij. 
Website:  -  
Contact: Secretariaat (Mevr. P. Schagen-de Jong) 

Telefoon: 0222-314291 
cpo@civtexel.nl   

Voorzitter: Dhr. M. Drijver 
Opgericht in:  1993 
Ledenaantal: 35 
Regio’s: Vertegenwoordigt met name visserijbedrijven van Texel 
Gelieerd aan: CPO & Beheergroep Texel U.A. is lid van VisNed.  
Omschrijving: De belangen van de leden van CPO & Beheergroep Texel U.A. worden op 

landelijk en internationaal niveau vertegenwoordigd door VisNed. De PO Texel 
is van oudsher nauw gelieerd aan de Texelse visserijvereniging D.E.T.V.  

 

De PO west vertegenwoordigt de belangen van een deel van de vissers uit Den Helder. De meesten 

hiervan zijn echter niet actief in het Waddengebied noch de Noordzeekustzone, met uitzondering van 

één eurokotter (pers. med. Dhr. J. Bais, 30 maart 2016).  

 

Naam: CPO & Beheergroep West U.A. 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, platvisvisserij. 
Website:  -  
Contact: Telefoon: 0223-670670 

powest@civdh.nl  
Voorzitter: Dhr. M. Bakker 
Opgericht in:  1971 
Ledenaantal: 8 
Regio’s: Den Helder 
Gelieerd aan: CPO & Beheergroep West U.A. is lid van VisNed 
Omschrijving: De belangen van CPO & Beheergroep West U.A. worden op landelijk en 

internationaal niveau vertegenwoordigd door VisNed. 

 

PO Wieringen heeft eind 2014 haar lidmaatschap van VisNed opgezegd, na het mislukken van het 

SALO traject. Sindsdien voert deze PO zelfstandig de belangenbehartiging van haar leden. PO 

Wieringen is de grootste PO op het gebied van garnalenvisserij en heeft daarnaast een groot belang bij 

de langoustinevisserij op de Noordzee (pers. med. Dhr. G.J. Wiegman, 22 maart 2016). PO Wieringen 

verkent momenteel de opties om zich weer aan te sluiten bij een landelijke overkoepelende organisatie 

(naast CVO), zoals VisNed of de Vissersbond.  

 

Naam:  CPO & Beheergroep Wieringen U.A. 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, vaste vistuigenvisserij, langoustinevisserij, platvisvisserij. 
Website:  www.po-wieringen.nl  
Contact: Telefoon: 0227-512048 

info@po-wieringen.nl   
Voorzitter: Dhr. G.J. Wiegman 
Opgericht in:  1985 
Ledenaantal: 72 (Visserij Jaarboek , 2015) 

Regio’s: Met name leden uit Den Oever 
Gelieerd aan: In 2014 heeft  PO Wieringen haar lidmaatschap van VisNed opgezegd. 

Sindsdien opereert PO Wieringen als zelfstandige belangenbehartiger voor haar 
leden, is wel lid van CVO, Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij en de BO 
Garnalen. 

Omschrijving: PO Wieringen heeft groot belang in garnalen en o.a. langoustines.  

 

De PO Rousant vertegenwoordigt de belangen van aangesloten Nederlandse en Duitse leden, allen 

garnalenvissers. In 2014 is ‘De Garnalenvissersbond’ als onderdeel van de PO Rousant geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel (pers. med. Dhr. M. van der Ploeg, 26 februari 2016).  

mailto:cpo@civtexel.nl
mailto:powest@civdh.nl
http://www.po-wieringen.nl/
mailto:info@po-wieringen.nl
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Directe aanleiding hiervoor was ontevredenheid van een deel van de garnalenvissers over de landelijke 

belangenbehartiging door VisNed en de Nederlandse Vissersbond met als streven het uiteindelijk 

vormen van één organisatie voor de behartiging van de garnalenvisserij. PO Wieringen, die na het 

mislukken van het SALO traject haar lidmaatschap van VisNed opzegde, steunde destijds het streven 

van PO Rousant naar één belangenbehartigingsorganisatie voor de garnalenvisserij, het liefst onder de 

vlag van CVO (Visserijnieuws, 2014). Echter, tot op heden is dit niet gerealiseerd.   

 

Naam:  Internationale Garnalen PO Rousant U.A. / De garnalenvissersbond 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij. 
Website:  www.rousant.nl 
Contact: Telefoon: 06-22394824 (Dhr. M. van der Ploeg) 

info@cporousant.nl   
Voorzitter: Dhr. M. van der Ploeg 
Opgericht in:  PO Rousant in 2009, handelsnaam Garnalenvissersbond in 2014 
Leden: 63 
Regio’s: Aangesloten bedrijven zijn actief in de Duitse en Nederlandse 

Noordzeekustzone en Waddenzee 
Gelieerd aan: PO Rousant opereert zelfstandig en is wel lid van CVO en de Stichting 

Verduurzaming Garnalenvisserij. PO Rousant is formeel geen lid van de BO 
Garnalen, maar heeft wel een adviserende rol.  

Omschrijving: De PO Rousant is de enige PO die uitsluitend de garnalenvisserij 
vertegenwoordigt, de andere PO’s vertegenwoordigen zowel de visserij op 
garnalen als vis of schelpdiervisserij. Omdat de PO Rousant louter 
garnalenvisserij vertegenwoordigt, hanteert zij sinds 2014 tevens de 
handelsnaam ‘De Garnalenvissersbond’. PO Rousant heeft 63 leden, waarvan 
24 Duitse visserijbedrijven. Een deel van het totaal aantal aangesloten schepen 
is in eigendom van het Duitse Fischereibetrieb de Rousant GmbH (10) en het 
Nederlandse Visserijbedrijf de Rousant BV (2).  

 

De mosselkweek en –visserij is verenigd in de PO Mosselcultuur. Hoewel lidmaatschap niet verplicht is, 

is de dekking van de PO wel 100% in 2016. Een aantal van deze mosselkwekers is, naast lid van de 

PO, ook lid van de Vissersbond en/of van één van de drie lokale Zeeuwse vissersverenigingen 

(Vissersvereniging Yerseke, Vissersvereniging Helpt Elkander uit Zierikzee en Vissersvereniging 

Algemeen Vissersbelang uit Bruinisse). Deze lokale verenigingen werken nauw samen met de PO, die 

de belangen op de Waddenzee vertegenwoordigt en de collectieve vergunningaanvraag verzorgt. 

 

Naam:  PO Mosselcultuur 
Vertegenwoordigt: Mosselcultuur 
Website:  -  
Contact: Secretaris (Dhr. A. Risseeuw) 

Telefoon: 0113-576066 
info@pomossel.nl  

Voorzitter: Dhr. D. van Doorn 
Opgericht in:  1988 
Ledenaantal: 88  
Regio’s: Leden komen met name uit Zeeland en zijn actief in het Waddengebied en de 

Zeeuwse Delta 
Gelieerd aan: De PO Mossel is geen lid of onderdeel van een overkoepelende organisatie 

zoals de CVO, VisNed of de Vissersbond. De Vissersbond mag echter wel één 
van de bestuursleden van PO Mossel voordragen, maar deze wordt wel officieel 
verkozen door de ALV.  

Omschrijving: Lidmaatschap van de PO Mossel is niet verplicht, desondanks is de 
dekkingsgraad van het landelijke aantal mosselbedrijven 100%.  

 

 

http://www.rousant.nl/
mailto:info@cporousant.nl
mailto:info@pomossel.nl
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De handmatige kokkelvisserij heeft nooit een PO gehad, de mechanische kokkelvisserij wel (CPO van 

de Nederlandse Kokkelvisserij U.A.). De PO voor de mechanische kokkelvisserij is echter opgeheven 

en uitgeschreven uit het handelsregister. De Vereniging Op Handkracht Verder (besproken in hoofdstuk 

4.5.2) is samen met haar leden verantwoordelijk voor visplannen en beheer van de visserij.  

4.5.2 Visserijverenigingen  

De verenigingen die in dit hoofdstuk beschreven zijn vervullen een rol als belangenbehartiger waarbij 

de onderwerpen met name van regionale aard zijn, zoals de verbetering van havenfaciliteiten, regionale 

(mogelijkheden voor) gebruik van visgronden, trainingen en cursussen en lokale visserijpromotie en -

acties. De hieronder genoemde verenigingen zijn geen PO’s.  

 

De regionale verenigingen zijn in sommige gevallen wél weer gelieerd aan, of onderdeel van de grotere 

en/of overkoepelende organisaties zoals PO’s, de Vissersbond of VisNed. Vissersbond en VisNed 

vervullen zowel een regionale functie, middels afdelingen of aangesloten PO’s, als een landelijke en 

internationale functie.  

 

Naam: VisNed 
Vertegenwoordigt: Diversen (visserij met vaste vistuigen in mindere mate, geen mesheftenvisserij) 
Website: www.visned.nl  
Contact: Secretariaat (Dhr. G. Meun) 

Telefoon: 0527-684141 
gmeun@visned.nl of wvisser@visned.nl (directeur Dhr. W. Visser) 

Voorzitter:  Dhr. M. Drijver 
Opgericht in:  2010 
Ledenaantal: 4 aangesloten PO’s, 167 schepen in 2015 (Visserij Jaarboek  2015) 
Regio’s: Landelijk en internationaal 
Gelieerd aan: Overkoepelende vereniging voor CPO Urk U.A., CPO & Beheergroep Delta Zuid 

U.A., CPO & Beheergroep Texel U.A., CPO & Beheergroep West U.A. en de 
Helderse Redersvereniging H.R.V. Federatief verband. 

Omschrijving: VisNed is ontstaan uit de Federatie van Visserijverenigingen. In een eerder 
traject om tot één organisatie te komen is gekeken naar bundeling van PO’s. 
Toen dit niet van de grond kwam zoals beoogd, hebben een aantal PO’s wel 
invulling gegeven aan de behoefte tot nauwere samenwerking via een nieuwe 
vereniging, VisNed. Hoewel de PO’s zelfstandig opereren in het belang van hun 
leden, wordt er op overkoepelende thema’s overleg en behartiging gevoerd via 
VisNed, waarvan het bestuur bestaat uit afgevaardigden van de PO’s.  

 

Naam:  De Nederlandse Vissersbond 
Vertegenwoordigt: Diversen, inclusief een aantal demonstratievissers, mosselkwekers en 

mesheftenvisserij.  
Website: www.vissersbond.nl  
Contact: Secretariaat (Dhr. D.J. T. Berends) 

Telefoon: 0527-698151 
secretariaat@vissersbond.nl  

Voorzitter:  Dhr. J.K. Nooitgedagt 
Opgericht in:  1934  
Ledenaantal: >250 
Regio’s: Landelijk en internationaal 
Gelieerd aan: De Nederlandse Vissersbond, ook wel ‘De Vissersbond’ genoemd, is gelieerd 

aan de CPO De Nederlandse Vissersbond U.A. (209 leden in 2015, Visserij 
Jaarboek  2015), CPO De Nederlandse Vissersbond – Ijsselmeer U.A. (73 leden 
in 2015, Visserij Jaarboek  2015). In het bestuur van de Vissersbond zijn tevens 
bestuurders actief van kleinere, regionale verenigingen en organisaties (geen 
PO’s), zoals Hulp in Nood, Ons Belang en D.E.T.V. Texel.  

Omschrijving: Voor haar leden voorziet De Vissersbond ook in subsidieadvies en advies op 
het gebied van bemanningszaken onder de aparte bedrijfstak Ursa Major 
Services B.V.  

 

http://www.visned.nl/
mailto:gmeun@visned.nl
mailto:wvisser@visned.nl
http://www.vissersbond.nl/
mailto:secretariaat@vissersbond.nl
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Er is sinds 2015 ook een landelijke vereniging voor de ambachtelijke kleinschalige visserij, zowel in 

binnenwateren als aan de kust. Deze vereniging genaamd NetVISwerk is voortgekomen uit bestaande 

organisaties. De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) speelde hier in een belangrijke rol. De 

Vissersbond is ook betrokken geweest bij het voortraject. De CvB was de grootste belangenorganisatie 

voor de binnenvisserij, maar is zich door omstandigheden gaan heroriënteren op de toekomst.  In een 

voortraject is besloten tot het oprichten van een landelijke vereniging voor de binnenvisserij inclusief de 

visserij in zoutwater en brakwatergebieden, zoals te lezen is op de website van NetVISwerk.  

NetVISwerk is nog volop in ontwikkeling. De precieze verenigingsstructuur en de manier waarop de 

kustvisserij (waaronder de visserij met vaste vistuigen op het Waddengebied en eventueel de 

oesterrapers) vertegenwoordigd wordt zal in de loop van 2016 vorm krijgen. Wel duidelijk is dat 

NetVISwerk de belangen van de kleinschalige kustvissers zal behartigen in de overleggen rond 

landelijke en Europese wet en regelgeving. Landelijk speelt hierbij de implementatie van Europese 

richtlijnen voor stimulering kleinschalige visserij en herziening van de regelgeving in verband met de 

aanlandplicht. Europees speelt regelgeving rond herstel van het zeebaarsbestand. (pers. med. Dhr. A. 

Heinen, 15 maart 2016 & 4 april 2016).  

Naam:  Vereniging NetVISwerk 
Vertegenwoordigt: Kleinschalige kustvisserij, demonstratievisserij en binnenvisserij 
Website: www.netviswerk.nl  
Contact: info@toekomstorganisatie.nl 
Voorzitter:  Dhr. A. J. Maat 
Opgericht in:  2015 
Ledenaantal: In april 2016 is de eerste officiële ALV georganiseerd. Binnenkort volgt naar 

verwachting meer informatie over de organisatiestructuur en aangesloten leden.   
Regio’s: Landelijk 
Gelieerd aan: De (voormalig) VVVN, Stichting Geïntegreerde Visserij en de Combinatie van 

Beroepsvissers  
Omschrijving: De vereniging NetVISwerk is een nieuwe vereniging die zich inzet voor het 

behartigen van de belangen van de kleinschalige kust- en binnenvisserij. De 
overeenkomst tussen deze vissers is dat ze allemaal zogeheten vaste vistuigen 
en andere ambachtelijke technieken gebruiken. Op welke wijze NetVISwerk de 
kleinschalige kustvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekustzone zal 
vertegenwoordigen is nog niet uitgekristalliseerd. De kust- als binnenvisserij 
blijven betrokken bij dit proces en zal in de komende maanden duidelijk worden 
wat de vervolgstappen en mogelijkheden zijn.  

 

 

  

http://www.netviswerk.nl/
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Visserijvereniging Ons Belang voert de belangenbehartiging op regionaal niveau voor een groot deel 

van de Harlinger vissers. Wanneer het thema’s betreft die het regionale niveau overstijgen, vindt er 

afstemming plaats met de Vissersbond. Afhankelijk van het thema en de gelegenheid neemt de 

vereniging zelf deel aan gesprekken of voert de Vissersbond namens de vereniging het woord. Deze 

constructie geldt ook voor Visserijvereniging Hulp in Nood, waar een groot deel van de 

garnalenvissers uit de regio Noordoost Friesland en Noordwest Groningen bij aangesloten is.  

 

Naam:  Visserijvereniging Ons Belang 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij. 
Website:  www.hulpinnood.nl  
Contact: Telefoon: 06-83905046 (Mevr. B. Holierhoek)   
Voorzitster: Mevr. B. Holierhoek 
Opgericht in:  1932 
Ledenaantal: 29 
Regio’s: Met name ondernemers uit de regio Harlingen 
Gelieerd aan: Visserijvereniging Ons Belang is geen PO. Op landelijk en internationaal niveau 

wordt de vertegenwoordiging doorgaans gevoerd door de Nederlandse 
Vissersbond. 

Omschrijving: Visserijvereniging Ons Belang vertegenwoordigt lokaal de belangen van de 
vissers in Harlingen, met name garnalenvissers.  

 

De beide verenigingen hebben dezelfde voorzitter, die tevens bestuurslid is bij de Vissersbond (in 2016). 

 

Naam: Visserijvereniging Hulp in Nood 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij. 
Website:  www.hulpinnood.nl  
Contact: Telefoon: 06-83905046 (Mevr. B. Holierhoek)   
Voorzitster: Mevr. B. Holierhoek 
Opgericht in: 1884 
Ledenaantal: 43 
Regio’s:  Met name leden uit regio Noord Oost-Friesland, Zoutkamp en Lauwersoog 
Gelieerd aan: Visserijvereniging Hulp in Nood is geen PO, maar een vereniging met leden, 

gelieerd aan de Vissersbond. 
Omschrijving: Visserijvereniging Hulp in Nood vertegenwoordigt lokaal de belangen van de 

vissers die vanuit Lauwersoog, Zoutkamp en NO Friesland actief zijn, met name 
garnalenvissers. Op landelijk en internationaal niveau wordt de 
vertegenwoordiging doorgaans gevoerd door de Nederlandse Vissersbond. 

 

De Helderse Redersvereniging (HRV) vertegenwoordigt de belangen van de vissers uit Den Helder en 

een drietal kotters geregistreerd onder Brake (DE). De HRV is nauw verwant met de PO West, waarmee 

het ledenbestand grote overlap vertoont (m.u.v. de Duitse kotters).  

 

Naam: Helderse Redersvereniging (HRV) 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, platvisvisserij. 
Website:  www.guldennet.nl 
Contact: Telefoon: 0223-624010 

m.bakker@civdh.nl (Dhr. M. Bakker) 
Voorzitter: Dhr. M. Bakker 
Opgericht in: 1990 
Ledenaantal: 12 
Regio’s: Den Helder 
Gelieerd aan: De H.R.V. is gelieerd aan CPO & Beheergroep West U.A. en daarmee aan 

VisNed. 
Omschrijving: De H.R.V. vertegenwoordigt de belangen van aangesloten leden en is geen PO. 

De vereniging is daarentegen wel gelieerd aan de PO & Beheergroep West U.A., 
en valt daarmee onder de dekking van VisNed.  

 

http://www.hulpinnood.nl/
http://www.hulpinnood.nl/
http://www.guldennet.nl/
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De Texelse Visserijvereniging Door Eendracht Tot Vooruitgang (D.E.T.V.) is gericht op Texelse 

vissermannen en –vrouwen, en onderhoudt nauwe banden met de PO Texel. Een beperkt aantal leden 

van de D.E.T.V. is ook lid van de Nederlandse Vissersbond. Op landelijk niveau worden de belangen 

grotendeels door de PO Texel, en dus VisNed, vertegenwoordigd, maar ook deels door de Vissersbond.  

 

Naam: Visserijvereniging Door Eendracht Tot Vooruitgang (D.E.T.V.) 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, platvisvisserij. 
Website: -  
Contact: Secretariaat (Mevr. P. Schagen-de Jong) 

Telefoon: 0222-314291 
Voorzitter: Dhr. M. Drijver 
Opgericht in:  1973 
Ledenaantal: Ongeveer 75 actief vissende leden, ongeveer 100 in totaal 
Regio’s: Oudeschild, Texel 
Gelieerd aan: De DETV behartigt de belangen van Texelse (actieve en oud-)vissers, een 

aantal leden van de DETV zijn tevens aangesloten bij de CPO & Beheergroep 
Texel U.A. of De Nederlandse Vissersbond. 

Omschrijving: De DETV is een zelfstandige vereniging waar Texelse vissers lid van kunnen 
worden, ongeacht de positie die zij aan boord bekleden. In tegenstelling tot de 
PO Texel, waar met name lidmaatschap relevant is voor bedrijfseigenaren, kent 
de D.E.T.V. ook een hoop leden die geen bedrijfseigenaar zijn, maar (oud-) 
visserman (matroos of opstapper).  

 

De Vereniging van Vaste Vistuigen Noord (VVVN) vertegenwoordigde tot mei 2016 de vissers met vaste 

vistuigen op de Waddenzee en de kop van Noord-Holland. Met oog op het oprichten van de landelijke 

vereniging NetVISwerk heeft de VVVN zichzelf in mei 2016 opgeheven. Gezien de actualiteit van deze 

ontwikkelingen kan het nog wel zijn dat de naam VVVN in recente berichten terug komt.  

 

De handmatige kokkelvisserij is verenigd in één organisatie, Op Handkracht Verder (OHV). Zoals eerder 

aangegeven is OHV geen PO, maar maakt de vereniging met haar leden wel visplannen en werkt aan 

visserijbeheer.   

 

Naam:  Vereniging Op Handkracht Verder (OHV) 
Vertegenwoordigt: Handkokkelvisserij. 
Website:  www.ophandkrachtverder.nl 
Contact:  info@ophandkrachtverder.nl 
Voorzitter:  Dhr. B. J. Keus 
Opgericht in:  2005 
Ledenaantal: 31 
Regio’s: Waddenzee 
Gelieerd aan: OHV opereert zelfstandig.  
Omschrijving: Vereniging met verplicht lidmaatschap voor alle handkokkelvissers, maar geen 

PO. OHV is in samenwerking met de overheid en samenwerkende 
natuurorganisaties verantwoordelijk voor het beheer van de kokkelvisserij en 
vergunningen. Daarnaast vertegenwoordigt OHV op nationaal en regionaal 
niveau de belangen van haar leden.   

 

Er wordt in (online) media nog melding gemaakt van de Vissersvereniging D.E.T.V. Wieringen. De 

vereniging D.E.T.V. Wieringen is echter opgegaan in de Vereniging Noordwest, die verbonden is met 

de Vissersbond (pers. med. Dhr. G. Kraak, 29 maart 2016).  

 

 

 

 

 

 

http://www.ophandkrachtverder.nl/
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Naam:  Vissersvereniging Noordwest 
Vertegenwoordigt: Garnalenvisserij, platvisvisserij. 
Website: -  
Contact:  g.kraak@vofrek.nl 
Voorzitter:  Dhr. G. Kraak 
Opgericht in:  2012 
Ledenaantal: 10 
Regio’s: Waddenzee en Noordzee 
Gelieerd aan: De D.E.T.V. Wieringen is opgegaan in Vissersvereniging Noordwest. Noordwest 

is aangesloten bij de Vissersbond.  
Omschrijving: De Vissersvereniging Noordwest vertegenwoordigt diverse leden uit Den 

Helder, Wieringen en Katwijk, IJmuiden, Scheveningen Volendam.     

 

In diverse media wordt nog melding gemaakt van de Nederlandse Bond voor Garnalen Kustvissers 

(NBGK). Deze is echter niet meer actief (pers. med. Dhr. G. Hakvoort, 4 april 2016), maar staat nog wel 

bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.  

4.5.3 Stichtingen 

De in dit hoofdstuk genoemde stichtingen dienen een specifiek doel, van productpromotie tot beheer en 

uitvoer van ontwikkel- en subsidieprojecten. Afhankelijk van de insteek is de stichting dagelijks actief 

(bijvoorbeeld in de promotie van een bepaald gedachtegoed, zoals Stichting Goede Vissers) of slechts 

wanneer deelname in een bepaald traject relevant is (zoals de Stichting Duurzame Garnalenvisserij).  

 

Deze stichtingen worden dikwijls bestuurd door personen die ook in de belangenbehartiging actief zijn 

bij verenigingen, zoals VisNed of de Vissersbond, maar de stichtingen zelf zijn geen 

belangenorganisaties die in beleidstrajecten optreden namens groepen ondernemers.  

 

De Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij is opgericht door de PO’s die de garnalenvisserij 

vertegenwoordigen. Deze Stichting opereert landelijk. De meeste betrokken PO’s zijn, naast actief voor 

de Stichting, lid van onder meer de CVO en de BO Garnalen, die besproken wordt in hoofdstuk 4.5.4. 

 

Naam:  Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij 
Bestuursleden: 3 bestuurders & 7 commissarissen  
Doelstelling: Stimuleren en uitvoeren van verduurzamings- en innovatietrajecten in de 

garnalenvisserij. Ondersteunen van de garnalenvisserij.  
Website:  -  
Contact:  Telefoon: 0527-698151 (contactpersoon Dhr. D.W. van Tuinen) 
Voorzitter: Dhr. J.K. Nooitgedagt  
Opgericht in:  2007 
Regio’s: Landelijk 
Gelieerd aan: Opgericht door de PO’s die gekoppeld zijn aan de garnalenvisserij 
Omschrijving: De Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij (niet te verwarren met de Stichting 

Duurzame Garnalenvisserij) is opgericht door de samenwerkende garnalen 
PO’s met als doel het uitvoeren en begeleiden van processen gericht op 
innovatie en verduurzaming in de garnalensector.  

 

De Stichting Duurzame Garnalenvisserij is in tegenstelling tot de Stichting Verduurzaming 

Garnalenvisserij géén landelijk actieve stichting, maar met name regionaal actief, waarbij het aantal 

betrokkenen varieert en bestaat uit individuele vissers in tegenstelling tot bij de Stichting Verduurzaming 

Garnalenvisserij, waarbij PO’s betrokken zijn. De hieronder genoemde Stichting Duurzame 

Garnalenvisserij is daarnaast sporadisch actief, bijvoorbeeld bij projecten gekoppeld aan de Seewing 

(pers. med. Dhr. J. Seepma, 26, februari 2016).  
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Naam:  Stichting Duurzame Garnalenvisserij 
Bestuursleden: 3 bestuursleden 
Doelstelling: Bevorderen van de duurzame kustvisserij in Noord-Nederland en de 

instandhouding van de kleine garnalenvisserij. 
Website:  - 
Contact:  Telefoon: 0519242058 
Voorzitter: Dhr. J. Seepma  
Opgericht in:  2005 
Regio’s: Waddengebied en Noordzeekustzone 
Gelieerd aan: Vissers die aangesloten zijn bij de Stichting Duurzame Garnalenvisserij zijn 

doorgaans lid van Hulp in Nood, Ons Belang, de Nederlandse Vissersbond of 
PO De Rousant.  

Omschrijving: De Stichting Duurzame Garnalenvisserij (niet te verwarren met de Stichting 
Verduurzaming Garnalenvisserij) is opgericht in 2004 en er zijn ongeveer 25 
vissers betrokken (pers. med. J. Seepma, 6 april 2016). Deze stichting is 
betrokken bij een aantal innovatietrajecten gekoppeld aan o.a. de Seewing. 

 

De Stichting Geïntegreerde Visserij is een werkgroep van vissers die experimenteren met de 

mogelijkheden voor onder meer seizoensgebonden visserij en gezamenlijk vergunningenbeheer. Er 

zijn met name kleinschalige kustvissers betrokken bij de stichting, en in wisselende mate 

garnalenvissers. De Stichting Geïntegreerde Visserij geeft PRW eveneens advies over de ‘Visserij van 

werelderfgoedklasse’.  

 

Naam: Stichting Geïntegreerde Visserij 
Bestuursleden: 5 bestuursleden  
Doelstelling: De bevordering van de ontwikkeling van de geïntegreerde visserij langs de 

waddenkust 
Website: www.geintegreerdevisserij.nl  
Contact:  info@geintegreerdevisserij.nl  
Voorzitter: Dhr. K. Dankert  
Opgericht in:  2003 
Regio’s: Waddenzee en kustzone 
Gelieerd aan: Zelfstandig opererend  
Omschrijving: De Stichting Geïntegreerde Visserij is een werkgroep van vissers, die samen 

werken aan een praktisch en haalbaar toekomstperspectief voor kustvisserij, 
waarbij de visserij volledig geïntegreerd is in het ecosysteembeheer van het 
Wad. Uitganspunt voor inpassing is: kleinschaligheid, flexibiliteit en gemengde 
visserij. Het aantal actieve vissers wisselt; sinds de oprichting zijn 20 vissers 
betrokken geweest. 
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De Stichting Goede Vissers stimuleert en biedt een podium aan vissers die een duurzaam 

gedachtegoed ondersteunen. De betrokken vissers zijn dikwijls lid van verschillende 

visserijverenigingen en producentenorganisaties, zoals de PO Wieringen of de Vissersbond. 

 

Naam Stichting Goede Vissers 
Bestuurders: 3 bestuurders 
Doelstelling: Vissers die een bepaald gedachtegoed onderstrepen gekoppeld aan duurzame 

visserij, waarbij de bewuste keuzes van de vissers centraal staan op het gebied 
van onder andere vangstmethode, seizoensgebondenheid en selectiviteit. 
Realisatie van korte transparante handelsketens voor vis van deelnemende 
"goede vissers" 

Website: www.goedevissers.nl 
Contact: info@goedevissers.nl  
Voorzitter: Mevr. A. Snoek 
Opgericht in:  2012 
Regio’s: Landelijk 
Gelieerd aan: Onderhoudt nauwe banden met Slow Fish Network, Slow Food Network en de 

Youth Food Movement.  
Omschrijving: Stichting Goede Vissers is opgezet om een podium te bieden aan vissers die 

een duurzaam gedachtegoed ondersteunen. De keuze van de visser is daarbij 
belangrijker dan de specifieke vismethode. De stichting beloont deze voorlopers 
door het realiseren van korte ketens voor verantwoorde vis, en een meerwaarde 
voor de visser genereert, zowel financieel als in de vorm van 
consumentwaardering.  

 

Het ‘Wadvissersgilde’ is een stichting gericht op recreatie, educatie en visserijbeleving. Aangesloten 

ondernemers verzorgen vaar- en wandeltochten en brengen zo mensen in contact met de 

Waddenzee. Zoals op de website te lezen zijn alle aangesloten demonstratievissers begonnen vanuit 

de commerciele visserij en hebben op een gegeven moment de overstap gemaakt naar de recreatieve 

en educatieve branche.  

 

Naam Stichting Wadvissersgilde 
Bestuurders: 4 bestuurders 
Doelstelling: Mensen bewust maken van de schoonheid van de Waddenzee en het 

IJsselmeer 
Website: www.wadvissersgilde.nl  
Contact: info@janrotgans.com (Dhr. J. Rotgans) 
Voorzitter: Dhr. J. Rotgans 
Opgericht in:  2011 
Regio’s: Westelijk Waddengebied en IJsselmeer 
Gelieerd aan: Demonstratievisserij  
Omschrijving: Stichting Wadvissersgilde is een organisatie van en voor demonstratievissers 

actief vanuit de kop van  Noord-Holland. Middels samenwerking en gezamenlijke 
profilering wordt een groter publiek bereikt. De ‘gildebroeders’ verzorgen allen 
educatieve en recreatieve boottochten en wadlooptochten voor zowel individuen 
als (school)groepen.   

 

De inkomsten van de ondernemers gekoppeld aan de Stichting Wadvissersgilde zijn, in tegenstelling 

tot visserijactiviteiten waarbij de verdiensten afhankelijk zijn van de aangelande vis, gekoppeld aan 

educatie, recreatie en toerisme. De Stichting Wadvissersgilde is uit de visuele overzichten in bijlage 

7.1 t/m 7.4 gelaten, daar het geen belangenbehartiging van de aanvoersector betreft.  

 

Dit geldt ook voor de Vereniging Sportvisserij Nederland. Met oog op de doelstelling van dit project is 

deze vereniging buiten beschouwing gelaten, hoewel sommige ontwikkelingen en processen op het 

Wad ook effect kunnen hebben op de sportvisserij en de recreatie branche.  

http://www.goedevissers.nl/
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4.5.4 Verwerking en groothandel 

De meeste visverwerkende bedrijven in Nederland zijn geconcentreerd op Urk en IJmuiden (Beukers, 
2015). Schelpdierverwerking vindt met name in Zeeland plaats, relevante uitzonderingen hierop zijn 
Lenger Seafoods B.V. en Meromar Seafoods B.V. in Harlingen. Lenger Seafoods in Harlingen verwerkt 
onder meer kokkels en mesheften en is goed voor meer dan 60 banen in Harlingen (pers. med. Dhr. G. 
Korf, 5 april 2016). 
 
Garnalenverwerking vindt met name in het Waddengebied plaats. Het grootste garnalenverwerkende 
bedrijf is Heiploeg B.V., goed voor meer dan 350 banen en gevestigd in Zoutkamp (pers. med. Dhr. M. 
Nijhof, 23 maart 2016). Heiploeg heeft in 2013 een boete van de Europese Commissie gekregen voor 
het maken van prijsafspraken en werd begin 2014 failliet verklaard. Daarop heeft Heiploeg een doorstart 
gemaakt na overname door Parlevliet & Van der Plas (Beukers, 2015).  
 
Een interessante ontwikkeling in de garnalenverwerkende industrie is de verbetering en ontwikkeling 
van machines gericht op het machinaal pellen van garnalen in Nederland. Het merendeel van de 
garnalen wordt naar het buitenland getransporteerd voor het pelproces, dat veelal in Marokko 
plaatsvindt. Het pelproces is in Nederland tot dusver niet rendabel gezien de hoge(re) personeelskosten. 
Naast Heiploeg is Telson B.V. een belangrijke speler in de garnalenverwerking. Het bedrijf Telson 
betrekt in 2016 een nieuw pand op de haven van Lauwersoog, waar de garnalen machinaal gepeld 
zullen gaan worden met machines van Garnalenpelcentrum (GPC) Kant B.V.. De verwachte 
pelcapaciteit van dit nieuwe (mechanische) pelstation komt op 100 ton garnalen per week (GPC Kant, 
2016). De verwachte extra werkgelegenheid loopt op tot 30 a 40 banen en in 2017 zet men in op het 
mechanisch kunnen verwerken van eenderde van het totale Europese aanbod van garnalen (pers. med. 
Dhr. D. Hollenga, 1 maart 2016). 
 
In 2015 is de BO Garnalen opgericht, met als doel het promoten en garanderen van de kwaliteit van de 
Hollandse garnaal. De BO Garnalen is een ketenbreed samenwerkingsverband in tegenstelling tot de 
eerder genoemde partijen in deze rapportage, die enkel gerelateerd zijn aan de aanvoer sector. 
  

Naam:  Brancheorganisatie garnalen (BO Garnalen) 
Bestuursleden: 3 bestuursleden 
Doelstelling: Om het kwaliteitsniveau en de duurzaamheid van de productie van 

Noordzeegarnalen (Crangon crangon) in de keten van vangst, veiling, transport, 
verwerking en handel te borgen en te verbeteren en te bevorderen dat de 
producten voldoen aan de wensen van de consument. Daarbij is ook het 
bewaken van het imago van de keten van belang. 

Website:  - 
Contact: p/a Visfederatie 

Email: secretariaat@visfederatie.nl  
Telefoon: (079) 3030310 

Voorzitter: Dhr. G. Pastoor 
Opgericht in:  2015 
Regio’s: Landelijk 
Gelieerd aan: Vereniging ter Bevordering van de Garnalenhandel (VEBEGA), het Nationaal 

Overleg Visafslagen (NOVA) en (garnalen) PO’s.  
Omschrijving: De Brancheorganisatie Garnalen is een samenwerkingsverband tussen vissers, 

handelaren en verwerkers, die tot gezamenlijk doel hebben de 
kwaliteitskenmerken van de Hollandse garnaal te garanderen en promoten. De 
PO Rousant is formeel geen lid van de BO Garnalen, maar wel betrokken op het 
gebied van advisering. 

 
Naast de verwerkende bedrijven, zit er ook een economisch regionaal belang gekoppeld aan opslag en 

transport van vis-, schaal- en schelpdieren.   
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5 Slotbeschouwing en aanbevelingen 
Deze rapportage geeft, met oog op de vooraf gestelde doelstelling en begrijpelijkheid slechts een 

beperkte context bij het gecreëerde overzicht van relevante visserijorganisaties en 

(beleids)ontwikkelingen.  

 

In het uiteindelijke advies van de Waddenacademie over de toekomst van de visserij op de Waddenzee 

zullen de visies van de verschillende partijen een belangrijke rol spelen. Er zijn eerder visies ontwikkeld 

in samenwerking met de visserijsector, waaronder de Brede Visie op een Duurzame Visserij in de 

Waddenzee (Quirijns 2010), opgesteld onder leiding van toenmalige Groningse gedeputeerde Douwe 

Hollenga. Het verdient aanbeveling om eerdere visies mee te nemen in het toekomstig advies, hoewel 

er in de afgelopen jaren op zowel het gebied van organisatiestructuren als op het gebied van 

(beleids)ontwikkeling een hoop veranderd is voor alle subsectoren in de visserij.  

 

Het relatief grote aantal organisaties en de onderlinge verhoudingen tussen deze organisaties kent een 

specifieke ontstaansgeschiedenis gekoppeld aan de diversiteit in belangen, culturen en regionale 

ontwikkeling(en). Niet alleen zijn er bijvoorbeeld essentiële verschillen tussen kweek (mosselcultuur) en 

wildvangst (vis, garnalen) ook zijn er binnen de verschillende subsectoren diverse stromingen te 

onderscheiden. Er is sprake van een grote diversiteit aan culturen, waarbij in de loop van dit project 

aangegeven is dat bijvoorbeeld de vissers uit Groningen zich in sommige gevallen nauwer verwant 

voelen met hun collegae uit Duitsland dan met vissers uit Wieringen of Friesland (pers. med. Mevr. B. 

Rodenburg, 4 april 2016). Het doorgronden van de ontstaansgeschiedenis van het huidige speelveld 

valt echter niet binnen de scope van dit project en behoeft ook meer tijd dan de looptijd van dit project, 

maar kan wel interessant zijn met oog op inzicht in mogelijkheden voor het verhogen van de efficiëntie 

van belangenbehartiging en visserijbeheer. 

 

Er zijn in het verleden trajecten ingezet om twee of meerdere verenigingen, waaronder PO’s, samen te 

voegen. De ene keer verliep dit succesvol (zo is bijvoorbeeld voormalige visserijvereniging D.E.T.V. 

Wieringen opgegaan in Visserijvereniging Noordwest), de andere keer is fuseren lastiger gebleken 

(bijvoorbeeld in het SALO traject waarbij gestreefd werd naar één landelijke PO). Het gebrek aan 

noodzaak tot beheer op soortniveau gekoppeld aan de garnalenvisserij, samen met beperkte 

toegankelijkheid tot nieuwe visserijmethoden en beschermingsgebieden creëert onderlinge frictie 

tussen visserijondernemers en afsplitsing van bestaande organisaties en het vormen van nieuwe 

organisaties. Op dit moment oriënteren een aantal genoemde verenigingen zich ook op hun toekomst 

met oog op verregaande samenwerking of eventuele fusie, waaronder de PO Wieringen.  

 

Naast de organisatiestructuur van de visserijsector is gekeken naar relevante (beleids)ontwikkelingen 

en lopende projecten. Ook hiervoor geldt dat het in dit rapport geschetste overzicht met oog op de 

doelstelling van dit project een beperkte weergave is. Veel van deze ontwikkelingen zijn actueel en nog 

niet afgerond. Omwille van de begrijpelijkheid is niet ingegaan op de complexe, vaak tegenstrijdige 

belangen die in de uitwerking van de processen (dikwijls vooraf onvoorzien) naar voren zijn gekomen. 

Zoals één van de gesproken vissers aangaf ‘De onvoorspelbaarheid van beleid is voor een visser nog 

groter dan die van het weer’. De sectorale aanpak van beleid en beheer, met name gekoppeld aan 

convenanten, kan er voor zorgen dat er met de oplossing voor één subsector een probleem voor een 

andere subsector gecreëerd wordt. Denk hierbij aan ruimtelijke claims, maar ook aan mogelijke 

veranderingen in het ecosysteem ten gunste of nadele van één of meer doelsoorten.  

 

Door alleen te focussen op de visserij is daarnaast de rol van procesbegeleiding, natuurorganisaties en 

overheid en de interactie met de sector buiten beschouwing gelaten. Ook ontwikkelingen die los staan 

van de genoemde processen kunnen een grote invloed hebben op het verloop van trajecten, hierbij valt 

te denken aan eerdere positieve of negatieve ervaringen met soortgelijke processen of actuele 

ontwikkelingen met betrekking tot de markt (visprijzen, vangstmogelijkheden, kostprijs etc.) 
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Desalniettemin is getracht een zo volledig mogelijk en begrijpelijk  overzicht te genereren, waarbij de 

niet te onderschatten onderlinge relaties zo nauwkeurig mogelijk zijn weergegeven. Dit overzicht zal 

actueel gehouden moeten worden om haar relevantie niet te verliezen, waarbij het essentieel is om in 

gesprek te gaan met de sector. Op basis van alleen een literatuurstudie is het schetsen van een 

kloppend beeld van de visserijsector erg moeilijk, laat staan onmogelijk. Daarnaast leiden de 

gesprekken met ondernemers en vertegenwoordigende partijen tot nieuwe inzichten en verdieping op 

lopende ontwikkelingen, wat doorgaans het overzicht ten goede komt.   
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7 Bijlagen  
Bijlage 7.1 tot en met 7.4 bevatten visuele overzichten van de visserij in het Waddengebied op basis 

van deze rapportage. Bijlage 7.5 geeft een overzicht van de, voor de visserij relevante, 

windmolenparken in Duitsland en Denemarken.  

7.1 Doelsoorten & visserijmethodes 

 
Figuur 2 Doelsoorten en relevante visserijmethodes voor het Waddengebied en de Noordzeekustzone (12-
mijlszone). Onder ‘Ov. Schaaldieren’ vallen de wolhandkrab, strandkrab en langoustine.  
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7.2 Relevante visserijorganisaties en onderlinge samenhang 

 
Figuur 3 Visserijorganisaties actief in het Waddengebied en hun onderlinge samenhang. Blauw geeft een 
vereniging weer, groen een stichting gelieerd aan de garnalenvisserij, paars een stichting gekoppeld aan 
vis en/of diversen. De onderbroken lijnen geven aan dat organisaties nauwe banden met elkaar 
onderhouden, maar tevens zelfstandig actief zijn. Ononderbroken lijnen geven aan dat organisaties in hun 
geheel formeel onderdeel of lid zijn van overkoepelende verenigingen en stichtingen.  
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7.3 Doelsoorten & organisaties 

 
Figuur 4 De verschillende doelsoorten in het Waddengebied en de meest relevante visserijorganisaties 
actief in zowel de belangenbehartiging (verenigingen in het blauw) als in het ondersteunen van 
doelstellingen (stichtingen in het groen voor garnalen, in het paars voor vis en overige soorten) 
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7.4 Ontwikkelingen en visserijen  

 
Figuur 5 Ontwikkelingen en de visserij op de Waddenzee en Noordzeekustzone waar deze betrekking op 
hebben. Het handmatige oesterrapen is hierin niet meegenomen evenals de mechanische pierenvisserij, 
hoewel waarbij geldt dat er een potentieel effect is op alle visserijen, deze visserijvormen ook meetellen. 
Bij de vismigratierivier is de visserij met vaste vistuigen apart opgenomen omdat er naast potentiele 
cumulatieve effecten door ecosysteemveranderingen ook sprake is van ruimtelijke concurrentie.  
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7.5 Duitse en Deense windmolenparken 
 

 
Afbeelding 9 Duitse en Deense windmolenparken. Bron: Kopiersperre, Wikimedia Commons, 2016.  

 


