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Tong in de vismijn © Arie Kievit

Fransen blijven Nederlandse vissers
dwarszitten: nu protest tegen ‘Kärcher-
visserij’
De Franse milieuorganisatie Bloom blijft de Nederlandse vissers op de huid zitten, zelfs nu
de meeste vissers hun elektrisch vistuig niet meer mogen gebruiken. De Fransen komen nu
in het geweer tegen de ‘Kärcher-visserij’. 
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Die naam slaat op een alternatieve techniek die wordt getest door de ARM 33, een kotter van de
Scheveningse reder Jaczon. Hierbij worden waterstraaltjes gebruikt om tong en schol van de
zeebodem op de schrikken en in de netten te krijgen. 

Volgens Bloom hebben de Nederlanders niets geleerd van het pulsdebacle en weigeren ze over te
schakelen op ‘zachte vismethoden’. De Franse activisten vinden het verschrikkelijk dat nu weer
wekkerkettingen worden gebruikt die over de zeebodem schrapen. ,,Erger nog, de Nederlanders
testen zelfs nieuwe methoden om de radicale efficiëntie van de pulsmethode te herwinnen.” 

Industrieel

Het gebruik van de waterstralen wordt door de Franse club omschreven als Kärcher-visserij, naar
de bekende fabrikant van hogedrukspuiten. Bloom vraagt de Europese Commissie, het dagelijks
bestuur van de Europese Unie, alert te zijn op deze ontwikkeling. ,,De industriëlen zoeken
natuurlijk weer subsidie om meer schepen hiermee uit te rusten”, waarschuwt Bloom. De Fransen
kwalificeren de Nederlandse visserij steevast als ‘industrieel’, de eigen vissers worden
‘ambachtelijk’ genoemd. 

De invloed van de Franse milieuorganisatie mag niet onderschat worden. Vanuit hun kantoor in
Parijs wist Bloom met een volhardende campagne een grote meerderheid van het Europees
Parlement te bewegen tot het verbieden van de pulsvisserij. Nog anderhalf jaar mogen 22 van de
oorspronkelijke 84 pulskotters met de pulstechniek vissen. Vanaf 1 juli 2021 mag het helemaal niet
meer. Nederland benut de overgebleven tijd om nader onderzoek te doen naar de effecten van het
elektrisch vissen.

Klacht

Bloom betwist het aantal van 22 schepen. Dat is meer dan de door de Europese Unie toegestane
5 procent van de kottervloot, stelt Bloom. Nederland zou hooguit 15 schepen nog toestemming
mogen geven om tot midden 2021 te pulsen. De Fransen hebben hierover afgelopen
augustus een klacht ingediend bij de Europese Commissie, vooralsnog zonder resultaat.

Of de Europese visserijcommissaris zich erg druk maakt over zeven pulskotters meer of minder is
de vraag.  De brexit en de onderhandelingen over de toegang tot de Britse wateren zullen de
komende tijd alle aandacht vragen van Brussel. In het Verenigd Koninkrijk is de zeggenschap over
de eigen visserijgronden een belangrijk argument geweest van de voorstanders van uittreding uit
de Europese Unie.
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