
Onderzoek naar de effecten van garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden van start 

In 2009 hebben vertegenwoordigers van EL&I, de garnalen aanvoersector (Vissersbond en een aantal 

PO’s), de Waddenvereniging en stichting De Noordzee afspraken gemaakt voor een gezamenlijk traject 

naar een verduurzaming van de garnalenvisserij. Onderdeel daarvan was het uitvoeren van onderzoek 

dat kan dienen als basis van het vergunningentraject op basis van de Natuurbeschermingswet. Na een 

lange voorgeschiedenis is het dan nu eindelijk zo ver. IMARES heeft opdracht gekregen van het 

ministerie van EL&I en het Productschap Vis (PVis) dit onderzoek vanaf 2012 uit te gaan voeren. Eind 

2013 loopt de huidige NB-vergunning voor de garnalenvisserij in de Nederlandse kustwateren en 

visserijzone af. Voor de garnalenvisserij die in Natura 2000-gebieden plaatsvindt, moet een nieuwe NB-

vergunning worden aangevraagd. In samenhang daarmee moet een Passende Beoordeling gemaakt 

worden.  

Vragen 

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen: 

1) Hoe ontwikkelen langlevende en kwetsbare benthossoorten zich in de gebieden die binnen de 
Natura 2000-gebieden zijn gesloten voor garnalenvisserij? 

2) Wat zijn de effecten van de garnalenvisserij met de klossenpees op het bodemecosysteem? 

3) Wat is de omvang en samenstelling van de bijvangst in de Natura 2000-gebieden in de 
garnalenvisserij? 

 

Ontwikkeling bodemfauna in gebieden open en gesloten voor de garnalenvisserij 

De eerste vraag gaan we aanpakken op basis van bestaande gegevens. Sinds 1995 wordt langs de hele 

Nederlandse kust en in de Waddenzee de bodemfauna bemonsterd in de zogenaamde schelpdiersurvey. 

De gebieden die in het kader van het VIBEG akkoord gesloten worden, zullen met behulp van deze 

gegevens worden vergeleken met beviste gebieden. Voor de overige twee vragen zullen we nieuwe 

gegevens gaan verzamelen. 

Effecten op de bodem 

Effecten die geopperd zijn als resultaten van beroering door de bodem zijn: directe sterfte van 

bodemdieren, veranderen van de sedimentstructuur aan het oppervlak door het net dat over de bodem 

sleept, daarmee samenhangend verminderde kans voor schelpdierbroed en structuurvormende 

organismen om zich te vestigen. 

Het effect van de garnalenvisserij op de bodem zal onderzocht worden door middel van experimenten. In 

totaal zal dit in 6 gebieden (1 Waddenzee, 3 Nederlandse kust ten noorden van de eilanden, 1 

Noordzeekustzone bij Petten en 1 Vlakte van de Raan, zie figuur 1) onderzocht worden. In elk gebied zijn 

telkens drie sets (ten noorden van de eilanden twee sets, dus 15 in totaal) plots aangewezen: één 

hiervan wordt bevist met garnalentuig en de andere niet. De naleving hiervan zal achteraf gecontroleerd 

worden. De coördinaten van deze proefgebieden worden gegeven in tabel 1. Elk plot is 600 x 500 m, 

waarvan de helft experimenteel bevist wordt en de andere helft niet. Voorafgaand aan de bevissing 

wordt het bodemleven in juli 2012 bemonsterd en opnieuw in augustus, na de bevissing. In maart 2013 

volgt dan een tweede bemonstering. Voor de experimentele bevissing zal een garnalenschip worden 



ingeschakeld om de praktijk van de garnalenvisserij zo goed mogelijk te benaderen. Voor de 

bemonstering van de bodemfauna worden verschillende tuigen gebruikt (foto) 

Omdat de mate van bevissing mogelijk ook een rol speelt zal daarnaast in één gebied, het Molenrak in de 

Waddenzee (A in kaartje), met verschillende bevissingsfrequenties gewerkt worden. In dit gebied worden 

vijf onderzoeksvakken van 300 x 500 meter onderscheiden die elk met een verschillende intensiteit 

bevist worden. Het experiment in de zes gebieden zal zowel in 2012 als in 2013 uitgevoerd worden, het 

experiment in het Molenrak alleen in 2012. 

Of er voor eind 2013 uitspraken gedaan kunnen worden over het effect van het tuig op de bodem is de 

vraag. Alleen over korte termijn effecten kan dan iets gezegd worden. De Nederlandse Natura 2000 

kustgebieden worden al heel lang intensief bevist door de garnalenvisserij. Vanwege de korte tijd tot het 

vergunningentraject wordt er in dit onderzoek alleen gekeken naar het korte termijn effect. 

Bijvangsten 

In het bijvangstprogramma gaat het vooral om de wat zeldzamere Natura 2000-soorten zoals fint, rivier- 

en zeeprik. Die worden weinig bijgevangen, dus als we iets te weten willen komen over  totale aantallen, 

moeten er veel monsters genomen worden. Daarbij hebben we de hulp van de sector nodig. We 

hanteren hierbij hetzelfde model als in het zelfbemonsteringsprogramma in de demersale vloot. Een 

programma waar IMARES en de sector al sinds 2009 samen optrekken. Een referentievloot van ca 20 

schepen zal het hele seizoen ongeveer twee keer per maand op gezette tijden twee monsters van de 

bijvangst per reis aanleveren. Dit programma is in juni van start gegaan en de eerste monsters worden 

nu al binnengebracht door vissers uit Lauwersoog en Harlingen. De schepen zijn zo geselecteerd dat ze 

een representatief beeld geven van de visserij. Daarbij is rekening gehouden met de spreiding over het 

seizoen en gebieden. De monsters worden in de haven verzameld en bewaard door medewerkers van de 

’buitendienst van PVis’ en later opgehaald door IMARES medewerkers, die de monsters op het lab 

uitzoeken. Naast eerder genoemde Natura 2000-soorten, zijn ook jonge platvissen van belang. Onze 

kusten zijn immers de kinderkamers van veel commerciële soorten. Met de nieuwe gegevens kunnen we 

doorrekenen wat het effect van bijvangst van jonge schol en tong kan zijn voor het bestand volwassen 

dieren (paaibestand) op de Noordzee. Naast het zelfbemonsteringsprogramma zal ter controle ongeveer 

10% van de monsters door IMARES medewerkers zelf verzameld worden. 

Tijdsduur onderzoek (medio 2012 tot medio 2014) 

Het project heeft aanzienlijke vertraging opgelopen. Het is dan ook zaak dat we vanaf nu voortvarend te 

werk gaan. Dit is nodig om de resultaten nog te kunnen meenemen in de Passende Beoordeling ter 

begeleiding van de aanvraag van nieuwe NB-vergunningen voor de garnalenvisserij. De medewerking 

van de garnalen aanvoersector is daarvoor onmisbaar. We hebben inmiddels al de medewerking van het 

merendeel van de schepen voor de referentievloot en voor het experimentele werk. Daarnaast is het 

voor de inhoud van het onderzoek en de positie van de hele garnalen aanvoersector van groot belang dat 

er in de gesloten plots absoluut niet wordt gevist. Als dat wel zou gebeuren, is dit funest voor het 

onderzoek en maakt dit resultaten niet bruikbaar: de basis voor de Passende Beoordeling (en daarmee 

voor de vergunningverlening) valt dan weg. 
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Figuur 1. Ligging van de 15 plots verdeeld over de 6 gebieden en het Molenrak (A) wara d evisserij 
intensiteitsstudie wordt uitgevoerd. De rode gearceerde gebieden zijn gebieden die vallen onder de 
visserijvrije zone uit het VIBEG akkoord.  
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Tabel 1. Coördinaten gebieden garnalenonderzoek. De nummers verwijzen naar de gebieden op de kaart. 

 


