Regionale bijeenkomsten Jongerennetwerk Visserij
Op 5 april 2013 hebben de bestuursleden van het Jongerennetwerk Visserij in Stellendam, Den
Oever en Lauwersoog bijeenkomsten georganiseerd om in de verschillende regio’s te peilen wat de
thema’s zijn waar het Jongerennetwerk focus op moet leggen. Het idee voor de regionale aanpak is
ontstaan tijdens de landelijke startbijeenkomst in IJmuiden op 26 januari 2013. Daar gaven meerdere
jongeren aan dat het voor hen uit praktische overwegingen beter was om lokaal af te spreken.

Stellendam, Nettenschuur OD-6
Hans Tanis (GO-37, Jongerennetwerk Visserij), Rene Sperling ( OD-6, Jongerennetwerk Visserij),
Emiel van der Ent (GO-26), Mark van der Spaan (GO-22), Niels Tanis (GO-23), Ton Tanis (GO-37),
Robin Dekker (SCH-45) en Raymon Troost (GO-26).
Er is gesproken over de cursus van ProSea (25 mei, 15 juni en 6 juli), daar was interesse voor, evenals
voor de excursie naar Den Haag en een werkbezoek aan de Tridens. Blijvende uitdaging is logistiek
en tijd, in relatie tot het feit dat de vissers alleen het weekend hebben.
Een groot onderwerp van gesprek is de naderende discard ban. Een maatregel waar geen begrip
voor is. Hoe komt zo’n maatregel tot stand? Wat is het nut ervan? Als je de bijvangst aanlandt weet
je zeker dat het dood is, terwijl als het overboord gaat leeft er nog een deel voort. Het idee leeft dat
de beleidswereld en de praktijk ver uit elkaar staan. Dit zijn zaken die ter sprake zouden kunnen
komen tijdens het werkbezoek aan de Tweede Kamer en het Ministerie van EZ.
Er worden momenteel proeven gedaan met leefkooien, maar daar zijn nog geen conclusies aan te
verbinden. Het lastige met dit soort onderzoeken is het uitsluiten van andere variabelen dan datgene
wat onderzocht wordt. Vandaar dat een bezoek aan IMARES en de Tridens opheldering zou
kunnen bieden.

Lauwersoog, Kantine CIV & Het Pierenend
Frits van Dellen (LO-137, Jongerennetwerk Visserij), Sander Meijer (NG-30 / ST-21), Michiel Meijer
(NG-30), Lammert Klok (ZK-49), Henk Steigstra (ZK-46), Klaas van Dellen (LO-137), Marc Schulz (CIV
Lauwersoog), Michiel Groefsema (ZK-21) en Sarah Verroen (Jongerennetwerk Visserij)
In Lauwersoog is gesproken over de terugloop in nieuwe aanwas. Gedacht wordt dat dit te maken
heeft met de betrokkenheid van de omgeving bij visserijactiviteit. Vroeger lagen de kotters in het
dorp (Zoutkamp) en werden kinderen van jongs af aan al betrokken bij de visserij, de vissector leefde
echt. Nu is dat minder en neemt ook de interesse af.
Wat betreft het doen van investeringen worden regelgeving en de bouw van windmolenparken
genoemd als belangrijke reden voor terughoudendheid in de haven van Lauwersoog. De
windmolenparken zorgen er sowieso voor dat er extra stoomtijd ontstaat omdat de vissers om het
park heen moeten (en daarnaast worden ze telkens op goede visbestekken geplaatst). Het idee
wordt geopperd om een ‘bedrijfsdokter’ in te schakelen om eens naar de vloot en individuele
bedrijven te kijken, om de bedrijfsvoering te verbeteren. Een bedrijfsdokter is in deze een succesvolle
(oud)ondernemer di e een visserijbedrijf onder de loep neemt en bekijkt hoe het rendabel gemaakt
kan worden.
Een andere vraag die leeft is de terugbetalingstermijn op leningen. Ondernemers die net in de
visserij stappen zitten vaak met flinke schulden, waardoor er druk ligt op het ‘moeten vissen’.

Dit wekt weerstand op bij visserijondernemers die vissen met een schip wat (grotendeels) afbetaald
is, want ze vissen uit dezelfde vijver. Door de terugbetaaltermijn op bijvoorbeeld schepen te
verlengen, wordt het makkelijker de lening af te betalen en kan er meer gekeken worden naar het
verlagen van de visserijdruk. Dit geldt dus met name voor starters en ondernemers met nieuwbouw
schepen, een groep waar relatief veel jongeren zitten.
Qua imago van de visserij kwamen een aantal suggesties naar boven. Een stempelkaart bij de visboer
waarmee je voor elke Noordzeevis-aankoop een stempel krijgt. Met een volle stempelkaart krijg je
een Noordzeevis-knuffel (net als NGO’s doen met zeehondenknuffels en panda’s). Daarnaast was
er de suggestie om meer positieve geluiden te laten zien vooral op o.a. sociale media en internet,
door bijvoorbeeld een foto-wedstrijd te houden voor de mooiste foto vanaf zee.
Een buitenlandse studiereis sprak erg tot de verbeelding, er is veel interesse in netwerk-fabrieken,
bijvoorbeeld in Portugal en Litouwen.

Den Oever, Haven en Kantine Visafslag
Stefan Tijsen (WR-29 en Jongerennetwerk Visserij), J.Tijsen(WR-29), F. Rotgans (WR29), J. Vijzelaar, A.
Wigbout en Pascal Koster (WR-3)
In Den Oever zijn de gesprekken grotendeels aan boord of op de haven gevoerd. Waar wat zorgen
over zijn is onduidelijkheid over vertegenwoordiging, communicatie en beleidsontwikkeling. Wie
vertegenwoordigt welk deel van de visserij en waar komt de uiteindelijk gebruikte informatie
vandaan? Er is behoefte aan meer, maar vooral begrijpelijkere informatie zodat het voor de visser
die de hele week op zee zit in één keer duidelijk wordt wat er doordeweeks gebeurd is. Niet
versnipperd, zoals nu, in meerdere nieuwsbrieven en websites. Ook kortere teksten zijn welkom, 140
tekens hoeft nu ook weer niet, maar lange stukken leiden er sneller toe dat je er minder van snapt,
dan dat je er meer van snapt na het lezen. Al met al was ‘communicatie’ dus wel een hot-item in
Den Oever en het weten wie, waar, wat doet.

Conclusie
Er zijn grote verschillen per haven. Het is belangrijk te realiseren dat de punten die naar voren zijn
gekomen niet persé gelden voor ALLE jongeren in de betreffende haven, maar wel een indicatie
kunnen geven van wat leeft onder jonge vissers. De verschillen zijn logisch, alle drie de havens zijn
verschillend wat betreft visserijmethodes en mentaliteit.
In Den Oever lag de nadruk op communicatie en duidelijke informatievoorziening, in Lauwersoog was
beperking van visgronden een veelgenoemd punt en de verschillen tussen bedrijfsvoering van
bedrijven met en zonder hoge investerings-schulden. In het zuiden, in dit geval de enige haven
waarbij het grotere kottersegment aanwezig was, leeft de discard ban meer. Alle gesproken jongeren
zijn echter positief over het Jongerennetwerk en zien ze het belang van meedenken en betrokken zijn
bij ontwikkelingen.
Het Jongerennetwerk is al bezig met het organiseren van een aantal activiteiten die aansluiten bij
genoemde problematiek, het werkbezoek aan Den Haag en IMARES sluit aan bij vragen over
beleid(sontwikkeling) terwijl de cursus i.s.m. ProSea vragen beantwoord over stakeholders en rollen
in de vissector, waarbij ook communicatie aan bod komt. We zijn bezig met het ontwikkelen van
activiteiten rondom inzicht krijgen in imago-opbouw en PR en daarnaast gaan we kijken naar de
mogelijkheden voor een buitenlandse studiereis. Dit is iets wat ook tijdens de startbijeenkomst ter
sprake kwam. We hebben weer genoeg te doen, binnenkort ook bijeenkomsten op Texel en Urk dus
houdt het Jongerennetwerk in de gaten!

