
Samenvattingen projecten Collectieve Acties 2013, aanlandplicht 
 

Titel project Fully Documented Fisheries, deel III 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Het project richt zich op het inzetten van het CCTV-systeem in de 

kottervisserij om de discards in kaart te brengen en te reduceren. 

 

 

Titel project Sectorale en Ketenintegrale aanpak Langoustine 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvragers Redersvereniging voor de zeevisserij 

 Visveiling Urk B.V. 

 Visafslag Hollands Noorden V.O.F. 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Het project richt zich op het op alle fronten voorbereiden van de 

Langoustinevisserij en toe te rusten op de aanlandplicht vanaf 1 januari 

2016,. De nadruk ligt op (technologische) netinnovatie en verticale 

ketenintegrale aanpak om daarmee tot een bijvangstreductie van 50% te 

komen.  

 

 

 

 

Titel project Verbetering van de selectiviteit van pelagische netten door netinnovatie 

ter voorbereiding van de aanlandplicht  

Naam hoofdaanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Naam mede-aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 01-04-2015 

Doelstelling Het project richt zich op ontwikkelen en testen van speciale 

netaanpassingen, voornamelijk in de kuil en het achterste gedeelte van het 

net met als doel niet gewenste vis te laten ontsnappen. 

 

 

 

Titel project Nieuwe breedband echolood technologische verbeterde akoestische 

beeldvorming 

Naam hoofdaanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Naam mede-aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Het project richt zich op de verbetering van selectiviteit van de pelagische 

vismethode door gebruik te maken van speciaal ontwikkelde demonstratie 

software en de modellering van het nieuwe commerciële breedband 

echolood EK80. 

 

 

 

Titel project Ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie discards en 

bijproducten 

Naam hoofdaanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Naam mede-aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 01-04-2015 

Doelstelling Het project richt zich op de inventarisatie van marktgerichte oplossingen 

voor het verwerken van bijvangsten. Gekeken wordt welke oplossingen  

het best passen in het bedrijfssysteem en zowel praktisch als economisch 

haalbaar zijn.  

 

 

 



 

 

Titel project Controle van de aanlandingsplicht met behulp van CCTV  

Naam hoofdaanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Naam mede-aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 01-04-2015 

Doelstelling Het project richt zich op hetv doen van onderzoek naar de manier waarop 

de controle en handhaving op de aanlandplicht vormgegeven kan worden 

met behulp van een speciaal voor de visserij ontwikkeld geavanceerde 

CCTV systeem met daarbij behorende analyse-software. 

 

Titel project Best practices, selectiviteit en overleving bijvangst kottervisserij 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Centraal in het project staat de communicatie over de "best practices" 

met de sector, overheid en overige (internationale) belanghebbenden. De 

sectorpartijen gaan de ervaringen op het gebied van de invoering van de 

aanlandplicht delen. Ook zal de kennis over de mogelijkheden van het 

behalen van uitzonderingen op de aanlandplicht worden 

gecommuniceerd. Het project zal worden afgesloten met het uitvoeren 

van een sociaaleconomische haalbaarheidsstudie naar de invoering van 

de implementatie van de ontwikkelde verbeteringen.  

 

Titel project Netinnovatie kottervisserij 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvrager Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Binnen het project "Netinnovatie kottervisserij" worden diverse typen 

panelen en grids getest in de verschillende visserijtechnieken die in 

aanraking komen met de aanlandplicht, waaronder twinrig, outrig, 

boomkor en pulskor. Doelstelling is om de discardpercentages te 

minimaliseren waarbij minimale- tot geen maatse vis wordt verspeeld. 

Naast de aanpassingen aan het netwerk zal er worden beoordeeld wat de 

verschillen in bijvangst zijn bij het gebruik van diverse maaswijdtes.  

 

 

Titel project Platform samenwerkende Visserijondernemers 

Naam aanvrager Visserijbedrijf Zeemeeuw2 BV  

Naam mede-aanvrager Ekofish Group 

Zeevisserijbedrijf J. Kramer BV 

Zeevisserijbedrijf Snoek BV 

Zeevishandel N. Waasdorp BV 

Startdatum-einddatum 02-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling De doelstellingen van dit project zijn: 

1. Het aanjagen en initiëren van innovatie in de visserij, gericht op 

oplossingen voor de aanlandplicht, het bieden van een voedingsbodem 

voor koplopers. 

2. Het inventariseren van kennis en ervaringen met betrekking tot de 

aanlandplicht, het verbinden en motiveren van (een netwerk van 

samenwerkende) innovatieve ondernemers in de visketen en het 

communiceren hierover zowel intern (onderlinge afstemming) als extern. 

3. Gerichte aandacht voor kennisverspreiding (educatie en leven lang 

leren) richting vissers, bemanning en andere partijen in de visserijketen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titel project Verbeteren overleving tong en schol Nederlandse kottervloot 

(Verbeteren verwerkingslijn) 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvragers Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling De uitkomst van het onderzoek van dit project levert enerzijds informatie 

op over de mogelijkheden aan boord om overlevingskansen te vergroten, 

door het onderzoeken van de verwerkingslijn. Anderzijds levert het project 

extra informatie op voor het  aantonen van overleving. Het project 

versterkt het inzicht in de variabelen die van invloed zijn op overleving 

door een langere reeks data te verzamelen en te analyseren van dezelfde 

schepen. 

 

 

Titel project Aantonen overleving discards tong en schol Nederlandse kottervloot 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvragers Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Het project is gericht op:  

1) het bereiken van een internationaal afgestemd en wetenschappelijk 

onderbouwd inzicht in de huidige overlevingskansen van discards in de 

diverse visserijen van de Nederlandse vloot, zodat uitzicht kan worden 

behouden op uitzonderingen van de aanlandplicht.  

2) het identificeren van de factoren die van invloed zijn op overleving, om 

zodoende als aanknopingspunt te dienen bij het verder verbeteren van 

discards overleving. 

 

 

Titel project Demersale discards: Ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie 

Naam aanvrager De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) 

Naam mede-aanvragers Redersvereniging voor de zeevisserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Dit project brengt in kaart welke inhoudsstoffen in de te voorziene 

demersale discards potentieel interessant zijn voor het creëren van markt- 

en meerwaarde, naast vismeel en visolie. In dit project wordt vanuit 

ketenperspectief gekeken welke toepassingen het best passen in het 

bestaande systeem, welke praktisch mogelijk zijn en waar concrete vraag 

naar is in de markt.  

Onderzoek naar de praktische haalbaarheid aan boord van de kotters, 

handhaving en controle en transport naar de verwerkers (inclusief 

aansluiting bij verwachte regelgeving) is een belangrijk onderdeel van het 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel project Selective Fishing For Flatfish 

Naam aanvrager Zeevisserijbedrijf Snoek BV 

Naam mede-aanvrager Ekofish Group 

Gebr. Romkes Holding BV 

Zeevisserijbedrijf Orion BV 

Visserijbedrijf Zeemeeuw2 BV  

De Boer RVS BV 

Stichting Masterplan Duurzame Visserij 

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling Het project Selective Fishing For Flatfish beoogt een aantal innovatieve 

maatregelen te onderzoeken met als doel op een rendabele manier te 

kunnen voldoen aan de invoering van de aanlandplicht.  

Ten eerste willen ze discards verminderen door een wijziging van het 

visnet, namelijk de vervanging van de netkuil door een tunnel van 

flexibel pvc. In deze tunnel kan de vis blijven zwemmen en zo 

gemakkelijk ontsnappen via escape portals.  

 Daarnaast ontwikkelen ze een geautomatiseerd discards  

separatiesysteem waarmee de aan te landen discards op efficiënte wijze 

wordt verwerkt. Tot slot onderzoeken ze welke effect deze maatregelen 

hebben op de overlevingskans van de bijvangsten. 

 

 

Titel project Fisherman's Dashboard 

Naam aanvrager Zeevisserijbedrijf Snoek BV 

Naam mede-aanvrager Ekofish Group 

Zeevisserijbedrijf Orion BV 

Visserijbedrijf Zeemeeuw2 BV  

Startdatum-einddatum 01-4-2014 tot 31-12-2015 

Doelstelling De aanvragers willen een Fisherman's Dashboard bouwen dat schippers 

helpt met het vermijden van discards. 

Het Fisherman's Dashboard verzamelt koppelt en visualiseert eigen 

vangststatistieken en informatie over visgronden aan elkaar. Het geeft 

die gegevens weer in interactieve kaarten en statistieken met als doel het 

visualiseren en voorspellen van kansen op discards. Ook helpt het de 

visserman de meest kansrijke vangststrategie te bepalen. Het verhoogt 

dus de efficiency door de beste vangststrategie te combineren met de 

laagste kans op discards. 

Het systeem is gebaseerd op een netwerk waarmee het eenvoudig is om 

informatie met en van collega's uit te wisselen. 

 


