
Ga mee op 
avontuur 

 
Hoofdstuk 3: 

(Duurzame) visserij 

IN DE WERELD VAN DE ZEE 



Samen met je vader of opa langs de rivier vissen heb je 
misschien wel eens gedaan. Wanneer je als beroepsvisser 
wilt visser heb je groter geschut nodig dan een hengel. Er 
zijn twee typen schepen die beroepsvissers voornamelijk 

gebruiken: trawlers en kotters.

Trawlers zijn grote vissersschepen. Zij varen verder dan kotters. Trawlers kunnen 
wekenlang op zee blijven. Ze vangen rondvissen op grote diepte (bijvoorbeeld 
kabeljauw, makreel en haring) met hun grote netten. De netten hebben de vorm van 
een puntzak. De trawler sleept het net voort. De schepen zijn zo groot omdat de 
vangst aan boord wordt ingevroren. De vriesmachines en de opslag van de vangst 
nemen veel ruimte in beslag. 

Kotters varen vooral op de Noordzee. Kotters blijven maar één tot vijf dagen op zee. 
Kotters kunnen op veel verschillende manier vis vangen. Hoe een aantal van deze 
technieken werken en wat de voor- en nadelen hiervan zijn leggen we op de volgende 
pagina aan je uit.. 

Op de foto: links een trawler en rechts een kotter. 

Trawlers en kotters 



Dit is de oudste en meest traditionele manier van vissen. De techniek wordt nog 
steeds toegepast, maar wordt steeds vaker vervangen door nieuwere technieken 
die beter voor het milieu zijn.

Een boomkor is een sleepnet dat opengehouden wordt 
door een metalen buis, ook wel boom genoemd. Kor is 
een ander woord voor ‘net’. Aan de onderkant van de 
netten zitten kettingen, die over de zeebodem slepen. 

De platvissen (zoals schol en tong) die zich ingraven in 
het zand, worden door deze kettingen opgeschrikt, 

komen naar boven en zwemmen het net in. 
 

Dit is een heel handige manier om vissen te vangen die 
op de bodem van de zee leven. Deze techniek heeft als 

nadeel dat het net de bodem aanraakt, waardoor 
onbedoeld ook andere levende wezens worden 

gevangen. Ook verbruiken deze schepen veel brandstof, 
omdat ze moeizamer door het water gaan vanwege hun 

slepende netten. 
 
 

zo werkt het 

Boomkortechniek 



Twinrig- en quadrigvisserij is sterk in opkomst als alternatief voor de 
boomkorvisserij. Het is milieuvriendelijker doordat er minder brandstof nodig is en 
de zeebodem minder wordt aangetast. 

De scheerborden zitten aan de buitenkant en tussen de 
netten in zitten sloffen. Sloffen zijn zware gewichten 

die over de zeebodem kunnen glijden. Aan beide 
uiteinden van het net zitten scheerborden die tijdens 

het varen naar buiten gaan en zo de netten horizontaal 
openen. Er wordt vooral platvis (bijvoorbeeld schol) 

gevangen met deze techniek, 
Een kleine kotter kan met deze techniek met vrij 
weinig vermogen en met lage snelheid een groot 

bodemoppervlak bevissen. Het verschil tussen twin- en 
quadriggen zit 'm in het aantal sloffen. Bij twinrig zijn 

dat er twee en bij quadrig zijn dat er vier. 

zo werkt het 

Twinrig- en quadrigtechniek 



De pulskor is een echte Nederlandse uitvinding, bedacht om de zeebodem en 
de vissen minder te beschadigen.

De pulskor is een vistuig dat met elektrische pulsjes 
(stroomstootjes van max. 15 Volt) de vissen van de 

bodem doet opschrikken waardoor ze in het net 
zwemmen. 

De vis wordt door de stroomstootjes niet gedood of 
verdoofd, maar alleen opgeschrikt. De pulstechniek 
vervangt hiermee de traditionele  kettingen van de 
boomkor die over de bodem slepen. Hierdoor is het 

brandstofverbruik bij vissen met de pulskor 20 tot 40% 
lager dan bij de boomkortechniek. Dat is beter voor het 

milieu en de portemonnee van de vissers 

zo werkt het 

Pulstechniek 



Om de kwaliteit van de vis hoog te houden begint 
de verwerking al aan boord. Bij de kotters gaat de 
visverwerking iets anders dan bij trawlers. 

Kotters die maar één dag op zee zijn brengen de 
lading vis dezelfde avond nog aan wal. Deze vis is 
nog helemaal heel en nog niet schoongemaakt. 
Wel bewaart de bemanning van de kotter de vis 
op ijs. 

Aan boord van kotters die voor een langere tijd 
weg zijn, moet meer gebeuren om de vis vers te 
houden. De vissers maken de vis dan schoon. Dat 
schoonmaken heet ‘strippen’. Strippen betekent 
dat de buikinhoud van de vis weggehaald wordt. 
De vis wordt daarna goed gewassen en bewaard in 
een gekoelde ruimte of ingevroren.

Verwerking aan boord 

Trawlers zijn vaak wekenlang van huis. Een 
trawler is dan ook net een varende fabriek waarin 
de vis verwerkt wordt. De vis wordt 
schoongespoeld. Dan gaat de vis op een lopende 
band naar grote machines die de pas gevangen vis 
sorteren op grootte. Daarna vriest de bemanning 
de vis in grote blokken ijs in. Zo is de vis na weken 
op zee te zijn geweest ook nog heerlijk vers!

http://www.viskids.nl/


Samen in actie voor een 
duurzame visserij 

Altijd in beweging 

Misschien heb je wel eens van het woord ‘duurzaamheid’ gehoord. In 
Nederland vinden we  duurzaam bezig zijn steeds belangrijker. 
Maar wat betekent duurzaamheid in de visserij nu precies?

Door op een duurzame manier te vissen zorgen 
we er samen voor dat er ook in de toekomst nog 
voldoende vis in de wereldzeeën zit en dat de 
natuur zo min mogelijk beschadigt wordt tijdens 
het vissen. 

Om hiervoor te zorgen is de visvangst al jaren 
aan regels gebonden. De hoeveelheid van een 
vissoort moet op orde zijn, zodat de vis zich 
door voortplanting in stand kan houden. De 
vangsttechniek moet de natuur zo min mogelijk 
beïnvloeden. En, de vistechniek moet zo gericht 
mogelijk kunnen vissen: als je vis van een 
bepaalde soort wilt vangen, mogen er niet te 
veel van andere vissoorten en andere dieren in 
het net bij zijn. 

Duurzame vernieuwingen 
Vissers zijn steeds op zoek naar verbeteringen van hun manier 
van vissen.  De pulstechniek is daar een mooi voorbeeld van. De 
vis wordt minder beschadigd, de zeebodem wordt niet meer 
omgewoeld, er komt minder ongewenste en te kleine vis in het 
net en er wordt minder brandstof gebruikt: dat is nog eens 
duurzaam vissen! 

Tenslotte willen vissers zelf ook dat in de toekomst nog 
voldoende vissen in zee zwemmen, want anders kunnen zij hun 
beroep niet meer uitoefenen.



Meer weten? 

Altijd in beweging 

Misschien heb je wel eens van het woord ‘duurzaamheid’ gehoord. In 
Nederland vinden we  duurzaam bezig zijn steeds belangrijker. 
Maar wat betekent duurzaamheid in de visserij nu precies?

Het kweken van vis is een andere manier om te zorgen dat er voldoende 
duurzame vis voor iedereen is. Ook is vis op deze manier het hele jaar 
door te krijgen. 

Meer hierover lees je op Viskids in het hoofdstuk ‘Gekweekte vis’. 


