BELEVING ALS GARNALENVISSER 1
Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31
Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen.
Ik werk ook mee in het Europese onderzoek project Benthis
Allereerst wil ik de organisatie bedanken voor de uitnodiging.
Het gebeurt niet zo vaak dat een visser iets mag zeggen .
Ik zou eerst een andere presentatie houden,maar de actualiteit heeft mij
ingehaald. En daarom begin in met een vraag…

DENKT U DAT ER IN DE TOEKOMST NOG GARNALENVISSERS OVER ZIJN OP DE
WADDENZEE
Ik zal proberen uit te leggen hoe ik tot deze vraag kom.
Allereerst een stukje geschiedenis van mijn bedrijf.
Het is opgericht in 1988.
In 2000 ben ik mede eigenaar geworden en sinds 2009 doe ik het alleen.
Vanaf 2011 wordt er met de puls op garnalen gevist.
In de loop der jaren hebben we verschillende visrechten gehad.
Dit waren allemaal duurzame kleinschalige vismethoden.
De meeste visrechten zijn echter ook gewoon weer afgenomen zonder
compensatie.
Alleen de garnalenvisserij is nog over.
Deze vorm van visserij staat door toedoen van de natuurorganisaties nu ook
op de lijst om verboden te worden.

De garnalenvisserij heeft namelijk in het verleden een grote fout gemaakt.
We zijn duurzaam gaan vissen. Al ver voordat het woord duurzaam bestond.
Meer dan 30 jaar terug is de garnalenvisserij al begonnen om de
vangstverwerking verwerking zo in te richten, dat de bijvangst van vis en
ondermaatse garnalen weer zoveel mogelijk levend overboord gaat.
Later is men begonnen met zeefnetten.
Deze netaanpassing heeft er voor gezorgd dat de bijvangst van vis significant is
afgenomen.
Door deze netaanpassing verliezen we echter ook garnalen,maar dit nemen we
voor lief.
Stel dat we nu nog zouden vissen zoals we 30 jaar terug deden, en alle
aanpassingen zouden doen die we in het verleden al hebben gedaan , dan
werden we meteen uitgeroepen tot de meest duurzame visserij van de
Waddenzee en Noordzee-kustzone
Meer dan 90 % van wat er 30 jaar terug dood ging wordt nu niet meer
gevangen of gaat levend weer overboord,
Maar het is niet genoeg.
Grote gebieden in de Noordzee moeten dicht voor de garnalenvisserij.
Dit wordt geregeld in het VIBEG besluit
Als de vissers hiervoor tekenden zouden we een NB vergunning krijgen.
En dus is er getekend.
En weer is het niet genoeg.
Op het wad moeten ook grote gebieden dicht.
Dus de visserij in overleg met de overheid en de natuurorganisaties.
Dit overleg liep vast.
Toen zijn de vissers samen met de mosselsector en Marnix om tafel gegaan.
We hebben gekeken welke natuurwaarden moeten worden beschermd.
Toen is er gezocht waar het van nature voorkomt , en waar het kans heeft om
te overleven.

Je vind deze natuurwaarden namelijk niet in het Eierlandse gat
Vervolgens een kaart gemaakt met gebieden waar deze natuurwaarden wel
voorkomen , en voorgesteld om die gebieden te sluiten.
Helemaal uit eigen beweging zonder compensatie te vragen.
We vragen alleen maar om in de overige gebieden te mogen blijven vissen.
Moet je wel vertrouwen hebben in je gesprekspartners.
Weet u wel hoe moeilijk dit is .H et denkbeeldig touwtje om mijn nek komt
steeds strakker te zitten!!!!
En nog is het niet genoeg
Weer opnieuw in overleg met de natuurorganisaties en de overheid.
De visserijdruk moet met 50% naar beneden.
Er moet alleen eerst nog een nulmeting plaatsvinden om te weten hoe hoog de
visserij druk nu is.
Snapt u het nog? Ik niet namelijk. Met andere woorden:
Ik weet niet hoe hoog de visserijdruk is, maar ik weet wel dat het met 50%
naar beneden moet.
Wat is de waarde van deze nulmeting? Wat wordt het referentie jaar ?
Geen jaar is het zelfde in de natuur.
Als de visserijdruk met 50% naar beneden moet dan zullen er gezonde
rendabele bedrijven moeten stoppen.
Dit kost geld. Gelukkig is het geld er. Daar is het waddenfonds namelijk voor
opgericht . toch?
Blijkt ook weer moeilijk.
Het schadeloos stellen van vissers is een vies woord. Dat doe je niet
Voor alle duidelijkheid:
DE VISSERS VRAGEN NIET OM TE STOPPEN MET VISSEN .
HET IS DUS OOK GEEN SANERING.
HET GAAT OM GEZONDE BEDRIJVEN DIE KAPOT WORDEN GEMAAKT.
DAAROM IS HET IS COMPENSATIE.

De tijd tikt ondertussen ook gewoon door.
Er moest een passende beoordeling geschreven worden voor een aanvraag van
de NB.
Dit is inmiddels gebeurd en de NB is aangevraagd.
De natuurorganisaties hebben daar een zienswijze op ingediend.
De visserij dacht dat er door al de gesloten gebieden en het veelvuldig overleg
wat vertrouwen en begrip voor elkaar was gekomen.
Dit blijkt niet uit de zienswijze.

De natuurorganisaties vinden dat de aangevraagde NB vergunning niet mag
worden verleent. Dus stoppen met vissen. Einde garnalenvisserij op de
Waddenzee!
Als er wel een vergunning wordt verleend dan niet langer dan tot jan 2015
Dit is het zoveelste mes dat wij in onze rug krijgen.
Er moet nog meer onderzoek komen.
Ik noem zomaar een voorbeeld uit de zienswijze van de natuurorganisaties.
Over de stikstofuitstoot van de visserij cumulatief met andere uitstootbronnen.
Er moet dus door de visserij uitgezocht worden hoeveel stikstofuitstoot de
auto’s op de afsluitdijk hebben.
Daar moet we onze stikstofuitstoot bij optellen . Als er in de toekomst 2
auto’s meer de afsluitdijk over gaan , dan moet er weer een garnalenvisser
uit.
Zo kan ik nog wel een klein uurtje doorgaan.
Elke gesprekspartner mag ook van de onderhandelingstafel weglopen.
De visserman echter niet. Dan is de strijd sowieso verloren.
We hebben ook geen keus.
We kunnen alleen maar naar voren.
Stoppen is ook geen optie.
Onze hele ziel en zaligheid ligt in onze bedrijven.
Vele gezinnen hebben hierdoor een inkomen.
Wij zorgen nog voor een beetje economie in de regio .
Wij geven mensen te eten.

Als ik naar het verleden van mijn vangstrechten kijk , en zie hoe en waarom ik
die ben kwijtgeraakt , samen met de huidige opstelling van de NGO’s ,heb ik
er niet veel vertrouwen dat de garnalenvisserij nog toekomst heeft.
Met andere woorden:IK BEN BANG DAT IK ER VROEG OF LAAT , DOOR
TOEDOEN VAN NGO’S , WORDT WEG GEPROCEDEERD.
Er wordt ook al jaren geroepen : U DOET HET VERKEERD.
Als ik dan vraag: wat doe ik dan verkeerd ,
krijg ik als antwoord :JA , DAT WEET IK NIET, MAAR U DOET HET VERKEERD.
Maar als niemand mij kan vertellen wat ik verkeerd doe , en ik het zelf ook niet
weet, hoe moet ik het dan goed doen.
De natuur laat zich niet dwingen in een computeranimatie.
Iets wat de natuur niet wil , zal er via de computer ook nooit komen.
Het gebied wat u ziet op uw beeldscherm, daar moet ik mijn brood verdienen.
Het garnalenvissen is een mooi beroep waarbij je hard moet werken .
Dit is ook niet erg ,het is onze eigen keuze.
Ik , en met mij vele andere vissers , zijn ook trots op het mooie beroep van
visser.
Wij zijn ons er echt wel van bewust dat wij in de natuur aan het werk zijn.
Denk zelfs beter dan de meeste aanwezigen hier .
Wij zijn namelijk deel van deze natuur.
Wij gaan hier ook met respect mee om. We gooien geen rotzooi overboord.
Alle afval wordt netjes ingeleverd. Veel rommel die we opvissen nemen we
zelfs mee naar de wal .
Wij verstoren geen zeehonden . Sterker nog wij geven ze te eten. We vissen
met zeefnetten er het gebeurd geregeld dat de zeehonden achter ons
aanzwemmen tijdens het vissen. We dekken de tafel voor hen zodat ze kunnen
eten
Tijdens het verwerken van de vangst vliegen de zeevogels om het schip heen
om ook een visje mee te pikken. (En als dank krijgen we het als stront weer
terug)

Wij hebben er ook niets aan om de natuur te vernietigen. De natuur is onze
toekomst. We zijn ook onderdeel van deze natuur en een klein schakeltje in de
voedselketen . Alles wat bij ons weer overboord gaat zwemt weg, of wordt
opgenomen in deze voedselketen.
Wij bevissen ook geen mosselbanken of zeegrasvelden.
Hier kunnen we namelijk helemaal niet vissen
Er is ook bijna niets mooier dan ‘s ochtends wakker te worden op de
Waddenzee , de zon te zien opkomen, de schoonheid van de natuur te
aanschouwen en te beginnen met vissen.
Ik nodig u uit om eens een keer met mij mee te gaan. Kunt u zelf zien hoe
mooi het beroep van een visser is.

Maar zoals het nu gaat ik voel mij gewoon vogelvrij verklaard .
Een opgejaagd stuk wild , waar iedereen ongestraft op mag schieten.
Ik durf al bijna niet meer in het openbaar te zeggen dat ik visser ben.
En dat hebben we als trotse hardwerkende vissers beslist niet verdiend.
Als men een leugen maar vaak genoeg herhaald, wordt het vanzelf als de
waarheid aangenomen .
Kort samengevat :IK BEN TROTS OP MIJN VAK ALS VISSER , MAAR VREES DAT
HET EEN UITSTERVEND BEROEP IS.
Daarbij ben ik terug bij de vraag waarmee ik ben begonnen:
DENKT U DAT ER IN DE TOEKOMST NOG GARNALENVISSERS OVER ZIJN OP DE
WADDENZEE ?
Ik dank u voor het aanhoren van mijn verhaal .
Als er vragen zijn probeer ik die eerlijk en oprecht te beantwoorden .

