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“De Belgische visserij heeft vandaag een duurzaamheidsprobleem.  
Door bijna volledig in te zetten op een brandstofverslindende  
boomkorvisserij, komt de sector bij elke olieprijsstijging onder extra  
druk te staan. Ook heeft deze vorm van visserij een grote impact op de  
biodiversiteit van de zeebodem.”  

Aan het woord is Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen, in de provincieraad van 2 oktober  
2007. Hij vat de pijnpunten en uitdagingen van de Belgische visserij goed samen. Om de visserij  
duurzamer en weer rendabel te maken, moet er dus duidelijk iets gebeuren.

Er bestaan alternatieven voor de energieverslindende en milieubelastende boomkorvisserij. Een  
mogelijke oplossing is een nieuwe vistechniek toe te passen: flyshooting. In dit geval duiken er  
echter een aantal problemen op, die evenwel op te lossen zijn. Deze neerslag behandelt, na een  
schets van de huidige situatie, de problemen die er momenteel rijzen en een haalbaar mogelijk  
alternatief. Als illustratie van de haalbaarheid, wordt in het laatste deel een concreet project  
voorgesteld.



I. De huidige situatie

Vissersvloot
De boomkorvisserij is de belangrijkste Belgische zeevisserij, die op 1 januari 2008 uit 102 schepen  
bestond. Op dertig jaar tijd is het aantal vaartuigen van de Belgische vloot gedaald met bijna 60 %,  
terwijl de capaciteit in dezelfde periode met ongeveer 20 % daalde 1. De Vlaamse vissersvloot is 
onderverdeeld in drie segmenten:

1. kustvissers
2.kleine vloot 
3. grote vloot 

Van de vloot zijn 92 %  schepen van het type boomkor. De gemiddelde leeftijd van de  
boomkorschepen in 2007 was 23 jaar.2

Boomkortechniek
Bij het vissen met boomkor worden sleepnetten gebruikt. Het net wordt opengehouden door een tot  
12 meter lange horizontale buis. Voor de opening van het net hangen dwars kettingen gespannen,  
zogenaamde “wekkerkettingen”. Terwijl het schip verder vaart, worden deze kettingen over en door  
de bovenste laag van de bodem gesleept. Op deze manier worden de platvissen, vooral tong en  
schol, die zich op en in de bodem nestelen, “uitgegraven”. De wekkerkettingen, tot 20 aan een net,  
gaan van 1 tot 8 cm diep door de bodem. De kettingen op zich vertegenwoordigen 25 % van het  
totale gewicht van het vistuig3.

Illustratie: vistuig boomkor

Bron: Visserijnieuws - http://visserijnieuws.punt.nl



Een boomkor presteert maximaal met een groot aantal kettingen en een hoge vissnelheid. Hoe  
sneller een schip vaart, hoe zwaarder de kettingen moeten zijn opdat ze nog door de bodem zouden  
woelen. Niet alleen het sneller varen en het grotere gewicht van de kettingen, zorgt voor een veel  
hoger brandstofverbruik. Ook de toenemende weerstand van het net in het water en langs de bodem  
doet het brandstofverbruik exponentieel stijgen 4. Dit heeft ervoor gezorgd dat er schepen met steeds  
meer vermogen gebouwd werden. Gedurende de laatste tien jaar is het gemiddelde vermogen per  
schip met 35 % gestegen5. De huidige schepen hebben motoren met een vermogen van 1500 tot  
2000 pk (1120 tot 1492 kW). Zwaardere motoren verbruiken ook meer: een schip met een motor  
van 2000 pk verbruikt 6000 tot 7000 liter gasolie per dag. Een schip is gebouwd voor een bepaald  
motorvermogen, met een optimaal toerental en dus met een welbepaalde vaarsnelheid.

Problemen binnen boomkor
Het vissen met boomkorschepen brengt een aantal problemen met zich mee. Er zijn drie belangrijke  
struikelstenen die pleiten tegen het gebruik van boomkor binnen de moderne zeevisserij. 

Hoge brandstofprijzen
Boomkorvaartuigen zijn grote energieverbruikers. De hoge brandstofprijzen hebben een belangrijke  
impact op de rendabiliteit van de activiteiten. Met een fors gestegen olieprijs weegt dit heel zwaar  
op de sector. Zo'n 40 tot 50 % van de opbrengsten van een visreis gaat naar brandstof. De effecten  
van mogelijke aanpassingen aan de boomkor om brandstof te besparen zijn vrij klein 6. Opdat het 
vissen met boomkor rendabel zou zijn, moet de olieprijs lager zijn dan 50 dollar per vat. De  
gemiddelde gasolieprijs voor 2007 bedroeg 0,48 euro/liter. Voor elke kilogram verkochte vis is 4 à 5  
liter diesel nodig7.

Dalende visquota en prijzen
De Belgische visserijvloot is voor een belangrijk deel gespecialiseerd in de visserij op de  
platvissoorten tong en schol. Met deze vissoorten gaat het niet goed en daarom heeft de Europese  
Unie in 2007 een meerjarig beheerplan vastgesteld dat leidt tot een aanzienlijke vermindering van  
de vangstmogelijkheden in de komende jaren.
Er is een steeds kleinere aanvoer van bodemvis, door een daling van de quota. Daarbij is de prijs  
niet evenredig gestegen, onder andere door de import van vis uit Azië. Als er tegenover de grote  
energiekost een steeds lagere opbrengst aan vis staat, gaat het natuurlijk niet goed. Door de  
afnemende visbestanden moeten vissers met hun schepen meer inspanningen verrichten dan vroeger  
om hetzelfde te kunnen vangen.

Milieu-impact
De negatieve impact op het maritieme milieu van boomkor heeft twee facetten. Enerzijds zijn er de  
ongewenste bijvangsten en het teruggooien van commercieel niet interessante vis (discards).  
Anderzijds zijn er negatieve ecologische bodemeffecten.

Bijvangst en teruggooi (discards)

Tijdens het vissen worden naast de commercieel waardevolle vissoorten ook organismen gevangen  
die ongewenst zijn. Deze vangsten, ook wel discards genoemd, worden na het sorteren overboord  
gegooid. Er zijn twee belangrijke redenen waarom bijvangsten vaak worden teruggegooid. De  
eerste is een economische reden: de commerciële waarde van de bijvangsten is te laag of er is geen  
markt voor. De tweede reden is juridisch: het gaat dan om soorten waarop niet mag worden gevist,  
waarvoor quota's of vangstbeperkingen gelden, of die volgens de wetgeving nog te klein zijn om te  
mogen worden gevangen.



Bijvangsten vormen voor de visser uitsluitend een last. De verwerking van de vangst duurt langer,  
wat een verspilling is van tijd en arbeidskrachten. Bovendien wordt door bijvangsten als zeesterren  
of stenen de vangst beschadigd. Belangrijker nog is echter dat de vangst van ondermaatse vis  
bijdraagt aan overbevissing en dat de vangst en sterfte van bodemsoorten het bodemleven negatief  
kan beïnvloeden. Een groot deel van de bijvangsten die  weer overboord gaan overleeft het verblijf  
in het net en de behandeling aan dek immers niet8.
In gewicht uitgedrukt, wordt in de boomkorvisserij 40 tot 60 % van de gevangen vis teruggegooid 9. 
Daarnaast worden veel andere organismen, zoals schelpdieren, zeesterren en krabben gevangen.
Belangrijke conclusies van onderzoeksprojecten naar de effecten van de boomkor 10 zijn onder meer: 
• De sterfte van ondermaatse en niet-commerciële vissoorten is hoog: 84 tot 100 %. 
• Een groot deel van de vangst is al dood op het moment van sorteren aan boord (tong 50-60 %,  

schol 30-80 %, schar 60-95 %). 
• De sterfte van krabben die als discards overboord gaan is  30-70 %. Een deel van de krabben  

komt reeds dood aan boord, waarschijnlijk als gevolg van beschadiging door de  
wekkerkettingen. 

• De meeste schelpdiersoorten vertoonden een mortaliteit van 30-50 %.
• De sterfte van zeesterren en brokkelsterren was laag, minder dan 10 %. 
• De totale hoeveelheid dode bijvangsten (discards) die het gevolg is van de boomkorvisserij op  

tong wordt geschat op 270.000 ton vis en 120.000 ton ongewervelden. Omgerekend ca. 0,8-3,0  
gram per vierkante meter per jaar. 

• Per gevangen kilo tong wordt de dood van ongeveer 8 kilo vis en 4 kilo ongewervelde dieren  
veroorzaakt. 

Effecten op de zeebodem

Er blijkt ook, dat na een boomkortrek per kilo opgehaalde bijvangst nog eens 2,5 tot 3,5 kilo  
schelpdieren, krabben en kreeften beschadigd op de zeebodem achterblijft. De sleepnetten laten ook  
een zichtbaar spoor op de zeebodem achter. De wekkerkettingen ploegen tot acht centimeter diep.  
Afhankelijk van de lokale omstandigheden, zoals stroming en sediment, verdwijnen de sporen na 37  
uur tot 18 maanden. Vergeleken met beviste, verstoorde gebieden, is de soortendiversiteit hoger in  
onbeviste gebieden. Schepen met kleine boomkorren richten evenveel schade per vierkante meter  
aan als vaartuigen met grote boomkorren. 11

In de Belgische Noordzee wordt iedere vierkante meter zeebodem gemiddeld twee keer per jaar met  
een sleepnet omgeploegd. 12

Illustratie: Zeebodem voor (links) en na (rechts) omwoelen

Bron: www.natuurinformatie.nl - © Martin Hup



Evolutie van de problemen
Hoe de prijzen van de olie in de toekomst gaan evolueren, kan uiteraard niemand voorspellen. Het  
lijkt er volgens de kenners echter op dat de prijs weinig of niet zal dalen. In elk geval blijft dus het  
brandstofverbruik zwaar op de boomkorvisserij wegen. Bovendien is het voor de vissers onmogelijk  
om de hogere brandstofprijs “door te rekenen” aan de klanten. Aanpassingen aan vistuig en nieuwe  
technieken om een optimaal motortoerental te bereiken, leveren weliswaar een zekere  
brandstofbesparing op maar die is niet spectaculair. Bovendien blijven deze inspanningen begrensd  
door de vismethode en het vermogen van een schip.
Voortdurende inspanningen van onder andere de Europese Commissie, zorgen ervoor dat  
overbevissing steeds beter beheerst wordt. Verhogingen van de vangstquota lijken er nog niet  
meteen in grote mate te komen. In het nieuwste meerjarenplan, staat bijvoorbeeld dat de  
visserijsterfte voor tong en schol in de Noordzee met 10 % per jaar moet dalen totdat een duurzaam  
niveau voor de lange termijn is bereikt13. Daar komt nog bij dat de doelsoorten van boomkor 
beginnen te verschuiven en weg te trekken uit de visgronden.  De klimaatsveranderingen in de 
Noordzee hebben een weerslag op een aantal bodemsoorten. Voornamelijk kabeljauw, koolvis,  
pladijs en tong. Kabeljauw in het Kanaal, de Ierse Zee en de Keltische Zee dreigt volledig te  
verdwijnen als de temperatuur 1 tot 3 °C zou stijgen. 14 Een betere kwaliteit van de aangevoerde vis  
zou de verkoopprijs kunnen doen stijgen, voor zover dit binnen boomkor mogelijk is. Maar er  
spelen in het economische plaatje nog veel meer andere factoren mee, die de vissers niet in handen  
hebben.
Door het hoge brandstofverbruik, komt er ook veel CO2 in het milieu terecht. Uitgaande van de 
gemiddelde uitstoot van de vissersvloot wordt ruim 5 kg CO2 per kg aangevoerde verse vis 
uitgestoten15.
Binnen de EU gaan er meer en meer stemmen op om de teruggooi van vis helemaal te verbieden.  
Technische aanpassingen aan de sleepnetten, om minder ondermaatse vis op te halen, blijken niet  
steeds even haalbaar in de realiteit. Er gebeuren ook meer en meer aanpassingen aan het vistuig die  
minder schade toebrengen aan de zeebodem. Ook hier weer zijn de effecten waarneembaar maar  
niet in grote maten en niet altijd even economisch haalbaar.
Anderzijds worden ook de consumenten, en daarmee ook de eindverkopers, steeds kritischer en  
milieubewuster. Ze stellen dan ook meer en meer eisen aan de visserij. Zo wordt het blauwe, ovale  
keurmerk van het Marine Stewardship Council voor duurzaam beheerde visserijen steeds bekender.  
Op dit moment is het keurmerk van Marine Stewardship Council (MSC) het enige internationale  
keurmerk dat voldoet aan eisen van de Verenigde Naties 16. Onder andere 
supermarktketen Delhaize eist dat er vis aangevoerd wordt die het MSC-
label draagt. Boomkor is geen duurzame, ecologische visserij en kan dus  
nooit het label verkrijgen. Bovendien is boomkor zo gespecialiseerd dat er  
alleen op platvis gevist wordt. Dat maakt dat dit type van visserij weinig  
flexibel is en zich niet kan aanpassen aan de eventuele wijzigende vragen  
van de markt. 



II. Een mogelijk alternatief
Voor de huidige wijze van platvisvisserij, met alleen de traditionele boomkor, is dus geen duurzame  
toekomst weggelegd. Er is wel toekomst voor een rendabele visserij met minder effecten op natuur  
en milieu en met een betere energiebalans 17. Vanuit verschillende hoeken wordt al enkele jaren  
aangestuurd op het invoeren van duurzame vistechnieken. In de beleidsnota's van het Vlaams  
parlement komt deze intentie al sinds 2002  naar voor 18 19 20 21 22. Ook het ILVO pleit voor een 
diversificatie in visserijmethodes 23, net als de Task Force24.

Flyshooting
Een vismethode die wel duurzaam is, is het zogenaamde flyshooten. Andere benamingen voor  
dezelfde techniek zijn snurrevaad, ankerzegen en Icelandic seining.

Beschrijving methode25

De flyshootvisserij is een vismethode waarbij een groot stuk zeebodem door lange kabels, ook wel  
zegentouwen of lijnen genoemd, en een net wordt omsloten. Daarna worden deze kabels naar het  
schip toegehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd.
Uiteindelijk wordt de vis door de turbulentie (stofwolken) die de twee vislijnen veroorzaken,  
opgejaagd naar het midden. Na verloop van tijd komt het net met een relatief lichte grondpees over  
het gebied en geraakt de vis in het kuilnet. Qua snelheid zouden sommige vissen in staat kunnen  
zijn om uit het net te zwemmen. Maar door uitputting (door het opdrijven van de lijnen) lukt het hen  
niet of nauwelijks om te ontsnappen. In veel gevallen komt bij het flyshooten de vis pas in de laatste  
fase in het kuilnet terecht, dus bij het halen van de laatste meters lijn en het net. 
Illustratie: de verschillende fases van het binnenhalen van het net bij flyshooting

Bron: Schmidt Zeevis - http://www.schmidtzeevis.nl



Brandstofverbruik
Bij de flyshootvisserij is sprake van een opvallende vermindering van het brandstofverbruik. Per  
liter brandstof wordt bij de flyshootvisserij aanzienlijk meer vis gevangen dan bij de  
boomkorvisserij het geval is. Dit is in de eerste plaats een kostenbesparing voor de visser. Deze  
kostenbesparing wordt groter naarmate de brandstofprijzen stijgen. 
De huidige flyshootvissers verbruiken ongeveer 1 liter gasolie per kilo gevangen marktwaardige  
vis. Niettemin nog altijd veel minder dan de boomkorvisserij waarbij meer dan 4 liter gasolie per  
gevangen kilo marktwaardige vis wordt verstookt.26

Visquota en visprijzen
Er wordt bij het flyshooten veel ongequoteerde vis gevangen, onder andere poon, koningsvis en  
inktvis, allemaal soorten met een goede prijs. Flyshooten geeft de mogelijkheid om rendabel op  
ongequoteerde vissoorten te kunnen vissen.
De laatste jaren vinden steeds meer zuidelijke soorten hun weg naar de Noordzee. Zo werden recent  
sardien, ansjovis, en trekkervis frequenter in de Noordzee aangetroffen. Andere soorten, die reeds in  
de Noordzee aanwezig waren, zoals kleine pieterman en schurftvis, kennen dan weer een sterke  
aangroei (Knijn et al., 1993; Heessen et al., 2001). 27

De kwaliteit van de vis die in de flyshootvisserij wordt gevangen, is opvallend goed in vergelijking  
met bijvoorbeeld vis gevangen met de boomkor. Dit komt enerzijds doordat er zeer weinig  
grondvuil wordt meegevangen waardoor de vis wordt beschadigd kan worden. 
Anderzijds beweegt het net zich zeer langzaam door het water en verblijft de vis maar kort in het  
net. De meeste vis komt pas in het net tijdens de laatste fase van de trek. De hogere kwaliteit van de  
gevangen vis vertaalt zich de afgelopen jaren steeds meer in een hogere prijs. De prijs voor de  
gangbare platvissoorten ligt naar schatting circa 15 % hoger dan de prijs van met de boomkor  
gevangen vis. Voor soorten als poon en mul is zelfs sprake van een prijsstijging van respectievelijk  
zes en negen keer zoveel dan de prijs die boomkorvissers krijgen voor deze soorten. 28

Ecologische impact

Bijvangsten en teruggooi

De flyshootvisserij heeft als belangrijk ecologisch voordeel dat de bijvangsten aan ondermaatse vis  
zeer gering zijn. Dit is enerzijds het gevolg van een lage vissnelheid waardoor ondermaatse vis in  
het net meer kans heeft om door de mazen te ontsnappen. 
Anderzijds ontsnapt veel jonge vis omdat de jonge vissen onvoldoende uithoudingsvermogen  
hebben om lange tijd voor de kabels uit te blijven vluchten. Eenmaal uitgeput zullen zij de kabel  
laten passeren waardoor zij niet in het net belanden. In een flyshootnet worden dus voornamelijk  
grotere vissen gevangen.  

Bodemberoering

Zonder voorbehoud kan worden aangenomen dat de effecten op het bodemleven zeer gering zijn.  
Het grootste deel van het beviste oppervlak wordt uitsluitend beroerd door de zegenkabel. Deze  
kabel is in de kern licht verzwaard om ervoor te zorgen dat er een goed bodemcontact is. Het is  
echter vele malen lichter dan een ketting van een boomkor. De bodem wordt dan ook slechts licht  
beroerd. Het touw dringt niet in de bodem. Dit betekent dat deze fauna niet of nauwelijks effect zal  
hebben voor ingegraven bodemfauna zoals schelpen en wormen. Een te verwachten effect is wel dat  
sessiele bodemdieren zoals anemonen of koralen kunnen worden losgetrokken van hun  
aanhechtingsplaats. Grote sterfte van dit soort organismen zal dit waarschijnlijk niet tot gevolg  
hebben. 



Een zeer klein deel van het beviste oppervlak wordt beroerd door het net dat is voorzien van een  
kettingpees of een pees die voorzien is van rubberen schijven. Dit contact met de bodem zal  
enigszins vergelijkbare effecten op het bodemleven hebben als een normale bodemtrawl. 
De mogelijke verstoring van de zeebodem door bodemkabels is waarschijnlijk klein in vergelijking  
met andere bodemvistuigen 29.

Nadelen
Belangrijk nadeel van de flyshootvisserij is dat de methode uitsluitend effectief is in tijden dat de  
vissen de viskabels goed kunnen waarnemen. Dit betekent dat er alleen bij een voldoende  
lichtintensiteit en relatief helder water goede vangsten worden gedaan. In het donker kan er dus niet  
met flyshooting gevist worden. 
Tevens vallen de wintermaanden af aangezien de dagen dan kort zijn en de lichtintensiteit gering.  
Tijdens de korte dagen kan slechts een gering aantal trekken worden gedaan waardoor de methode  
onrendabel wordt. 
Een ander nadeel is dat de flyshootvisserij slechts in gebieden kan worden uitgeoefend waar geen  
obstakels als stenen en wrakken aanwezig zijn omdat de viskabel hieraan zou blijven haken. Ook  
dient de bodem vlak en zanderig te zijn aangezien de kabel zich anders ingraaft en vastloopt. 
flyshooting is zowel gebiedsgebonden als seizoensgebonden. Dat betekent dat het niet altijd  
rendabel is om met deze netten te vissen terwijl boomkorkotters vrijwel onbeperkt kunnen worden  
ingezet. Dit nadeel wordt echter wel weer gecompenseerd door hogere verkoopprijzen, een geringer  
brandstofverbruik en de mogelijkheid om rendabel op ongequoteerde vissoorten te kunnen vissen.

Bijkomende voordelen

Dagwerk

Doordat flyshooting beperkt is tot het overdag vangen, kan het schip sneller de haven aandoen en  
dus versere vis afzetten dan een boomkorschip dat tien tot twaalf dagen op zee was. Een regime met  
vooral dagwerk heeft uiteraard ook een positieve weerslag op het sociale leven van een  
flyshootvisser.

Veiligere arbeidsomstandigheden

Het risico op arbeidsongevallen is ook veel lager. Enerzijds beperkt het vissen zich tot de uren met  
daglicht, waardoor de vermoeidheid heel wat lager ligt dan op een boomkorschip. Een boomkor vist  
immers 24 uur aan een stuk, met ieder anderhalf uur een ophaal van de netten, gedurende 10 tot 12  
etmalen na mekaar. Anderzijds moeten op een boomkor veel handelingen met kettingen en netten  
uitgevoerd worden, terwijl het uitleggen en inhalen van kabels en netten op een flyshootschip op  
grote trommels gebeurt, zonder tussenkomst van mensenhanden. Bovendien kapseizen er elk jaar  
boomkorschepen, wat te wijten is aan de bouw van een boomkorkotter, waar een flyshootschip een  
veel grotere zijdelingse stabiliteit heeft.

Minder slijtresten

Omdat boomkorvistuig zo snel slijt, worden ter bescherming van de netten een soort kunststof  
matten aangebracht. Het slijten van deze matten zorgt voor veel kleine restjes, die in de kieuwen  
van vissen terechtkomen en hun dood veroorzaken. Bij flyshooting is deze slijtage vele keren  
minder.



Vergelijking boomkor - flyshoot
De belangrijkste verschillen tussen boomkor en flyshoot worden hieronder kort weergegeven.

BOOMKOR FLYSHOOT

Bron: http://www.zeeinzicht.nl - © Oscar Bos, Ecomare Bron: http://www.zeeinzicht.nl - © Oscar Bos, Ecomare

Brandstofverbruik: 40 - 50 % van opbrengst Brandstofverbruik: 20 - 25 % van opbrengst

Vermogen 1500 - 2000 pk  (1120 - 1492 kW) Vermogen 500 - 1100 pk (367 -  809 kW)

4 - 5 liter gasolie per kilogram marktwaardige  
vis

1 liter gasolie per kilogram marktwaardige vis

Veel slijtage vistuig Weinig slijtage

Veel dode vis Weinig dode vis 

Groot aantal gekneusde vis Hogere kwaliteit vis

Visreis van 10 - 12 dagen Alleen overdag vissen

Veel bijvangst van te kleine vissen Vooral grote vissen in vangst

Grote hoeveelheden discards - vooral dode Bijna geen teruggooi en veelal levende vis

Beperkte doelsoorten Diversiteit aan doelsoorten

Niet duurzaam - geen MSC-label mogelijk Duurzaam - mogelijkheid tot MSC-certificering

Besluit
Flyshooten voldoet aan alle eisen van het beleidsplan het Europees Visserijfonds:
- duurzaamheid
- minder bodemberoering
- minder emissie
- betere kwaliteit aanvoer product
- verbetering keten (snellere aanvoer)
- veiliger arbeidsomstandigheden



III. Een haalbaar project

Haalbaarheid
Flyshootvisserij biedt mogelijk wel perspectief voor een deel van de boomkorvissers. De hoge  
kwaliteit vis, het lage energieverbruik en de relatief geringe slijtage bij de flyshootvisserij zijn  
belangrijke voordelen ten opzichte van de boomkorvisserij. Ook wat ecologische effecten betreft  
scoort de flyshootvisserij goed doordat zowel de bodemverstoring als de bijvangsten aan jonge vis  
gering zijn. De flyshootvisserij is echter slechts een deel van het jaar effectief te beoefenen. Vanuit  
economisch perspectief is deze vorm van visserij dus voor lang niet alle vissers interessant. 30

Flyshooten gaat het best op het Kanaal en Franse visgronden. België heeft voldoende licenties om  
op het Kanaal te vissen, in tegenstelling tot Nederland, dat er maar een twintigtal heeft. Nederlandse  
bedrijven kopen meer en meer Belgische schepen en rederijen op. Een vierde van de vloot is al in  
Nederlandse handen. Wil de toekomstige duurzame visserij een Belgisch verhaal blijven, is er nood  
aan een Vlaams vernieuwend project. 
Sinds de jaren 1960 is boomkor de belangrijkste vismethode in de Belgische visserij. Alle  
regelgeving is dan ook grotendeels op de boomkorvisserij gebaseerd en daaraan aangepast. Een  
wijziging van een aantal wetten en decreten is dan ook noodzakelijk om andere vismethoden een  
eerlijke kans te geven. Het in de vaart brengen van een flyshootschip is haalbaar, mits een aantal  
aanpassingen. Het gaat dan over de quotabepaling, een eenmalige startsubsidie en aangepaste  
reglementering.

Noodzakelijke aanpassingen

Kwantumbepaling

Hoeveel een schip mag vissen, wordt voor het groot vlootsegment toegewezen op basis van het  
motorvermogen. Het quotum wordt vermenigvuldigd met het aantal pk's en het aantal visdagen.  
Voor flyshooting is dit nadelig omdat het motorvermogen juist lager ligt dan bij boomkorschepen.  
Het lagere vermogen, wat zowel economisch als ecologisch een sterkte is, wordt op deze manier  
een zwakte. Een pleidooi voor een kwantum per schip, een individueel quotum, of een herverdeeld,  
zodat flyshootvissers de zekerheid hebben dat ze voldoende vis kunnen vangen.
Aangezien flyshooten geen tong in de netten brengt, is het noodzakelijk dat een flyshootvisser voor  
dezelfde marktwaarde aan vis mag aanvoeren. Dat wil zeggen meer vis in aantal, om de opbrengst  
van de dure tong te kunnen evenaren. Bovendien vertegenwoordigt tong een groot quotum in de  
Belgische visserij. Ook hier blijkt dus de noodzaak om de bepaling van de quota's te herzien, in het  
belang van een duurzame visserij die ook economisch haalbaar is.

Subsidie of lening

Alle nieuwe schepen die gebouwd zijn tijdens de laatste bouwgolf in het jaar 2000, zijn allen van  
het type boomkor. Sinds dat jaar zijn er geen investeringen meer gebeurd door de reders. Er zijn  
immers nog weinig vissers, vaak zonder opvolging. De enigen die nog kunnen vernieuwen, zijn dus  
jonge niet-reders, zonder voldoende kapitaal. Met een eenmalige subsidie, is de rest van het  
kostenplaatje voor het uitrusten van een flyshootschip volledig economisch haalbaar. 
De aanpassing van het vistuig is een niet te verwaarlozen startinvestering voor de vissers, ook al  
zullen de afname van de bijvangsten en het herstel van de bestanden op termijn grote voordelen  
teweegbrengen31. 
Dat wist ook voormalig minister van Landbouw en Yves Leterme: “Het overschakelen van de  
boomkorvisserij naar meer duurzame visserijtechnieken vergt in een aanvangsfase steun en hulp  
voor een sector die het niet makkelijk heeft, al was het maar via een stimulans om de daarmee  



gepaard gaande investeringen voor de vissers te ondersteunen. Ik denk dat dit verdedigbaar is, zeker  
als we rekening houden met wat vanuit diverse hoeken wordt geïnvesteerd om op andere vlakken  
duurzaam beleid te realiseren.” 32

Door Verordening 2006/1198/EG van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (EVF) kan van  
2007 tot 2013 communautaire steun worden verleend voor de duurzame ontwikkeling van de  
visserijsector. Het bedrag dat aan België werd toegewezen voor deze periode van zeven jaar  
bedraagt 26 miljoen euro. In het Nationaal Strategisch Plan (NSP) en het bijhorende Operationeel  
Programma (OP) wordt uitgegaan als algemene strategie uitgegaan van de noodzaak om de sector  
verder te verduurzamen (minder energiegebruik en duurzame vistechnieken) en om de activiteiten  
te differentiëren.33

Concreet kost de aankoop van een gesloopte kotter 1 miljoen euro. De ombouwkosten om er een  
flyshootschip van te maken, worden geraamd op 4 miljoen euro. Die investering is haalbaar mits  
een steun in de rug van de overheid. Om een lening te verkrijgen bij de bank, zijn de belangrijkste  
vragen die de kredietinstelling stelt: Hoe zit het met het inkomen? En hoeveel bedragen de  
subsidies?
Het inkomen is volledig gerelateerd aan het quotum dat de flyshootvisser in kwestie toebedeeld  
krijgt. Vandaar het belang van een economisch afgewogen realistisch quotum. Voor subsidie staat  
de overheid, bijvoorbeeld met een bepaald percentage van de ombouwkosten, in de vorm van een  
lening. Met 2,5 miljoen euro in ondersteuning, afbetaalbaar op een periode van 15 jaar, kan een  
flyshootschip in de vaart gebracht worden, dat rendabel kan vissen.

Flyshoot-vriendelijke reglementering

De specifieke eigenheid van het flyshootvissen, vereist een aangepaste reglementering. Vandaar dat  
het invoeren van een nieuw, vierde vlootsegement, waar flyshooting in thuishoort, een oplossing  
kan zijn. Dit afzonderlijke vlootsegment kan dan een eigen reglementering hebben, waar onder  
andere plaats is voor onderstaande items.
• Flyshooten vereist slechts een bemanning van 5 personen, terwijl er nu wettelijk 6 op een schip  

aanwezig moeten zijn.
• De zeedagen zijn beperkt: flyshooting vangt alleen overdag, maar is wel langere tijd op zee. Het  

aantal effectieve visuren op een zeedag is dus erg verschillend tussen boomkor en flyshoot.
• Door de afhankelijkheid van visgronden met een zuivere zandbodem zonder obstakels, is het  

aangewezen dat flyshooters op die visgronden mogen vissen op het tijdstip van het jaar dat de  
doelsoorten aan vis daar aanwezig zijn.

Het project
Twee gemotiveerde vissers staan te trappelen om een Vlaams flyshoot-project op te starten.
Enerzijds een Belgische visser en machinist, met kennis van zowel de Belgische wateren als de  
technische aspecten om een scheepsmotor energiezuinig en effectief te laten draaien.
Anderzijds een Nederlandse visser en uitstekend schipper, die de techniek van het flyshooten al  
gebruikt.
Beiden willen de handen in mekaar slaan om een eerste Belgisch flyshootschip op het water te  
krijgen. Aangezien flyshooten technisch moeilijk is, kan de gecombineerde ervaring en kennis van  
de twee vissers samen van het project een succes maken.
Een gesloopt schip (casco) aankopen voor de prijs van 1 miljoen euro is mogelijk. Een aantal  
scheepswerven in Nederland hebben ondertussen al meer dan voldoende ervaring in het bouwen en  
ombouwen van flyshootschepen, zodat dit gestandaardiseerd en vlot verloopt. Op die manier kan  
een nieuwe, eerste Belgische flyshooter gebouwd worden, die aan alle technische en praktische  
vereisten voldoet. De enige hinderpalen zijn nog een regelaanpassing en het volledige kapitaal.
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