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Reglement Mosselvisserij

Het Reglement Mosselvisserij 1998 is van toepassing.

Periode

Van 29 mei 2019 tot en met 21 juni 2019. In beginsel wordt
gevist in de weken 23 tot en met 25 op:
maandag 3 juni en woensdag 5 juni
maandag 10 juni en woensdag 12 juni
maandag 17 juni

Visdagen

In principe wordt gevist op maandag en woensdag, waarbij in
verband met weersomstandigheden uitgeweken kan worden
naar dinsdag en donderdag.

Visgebied

Zie bijlage bij het visplan.

Vistijden

Van 06.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ’s avonds.

Quotum

Het quotum is als volgt vastgesteld:
Week 1: 10.000 mton O-schelde en 10.000 mton Voordelta
Week 2: 10.000 mton O-schelde en 10.000 mton Voordelta
Week 3: 5.000 mton O-schelde en 5.000 mton Voordelta
Iedere visdag wordt door maximaal tien schepen per gebied
gevist. Na iedere visweek zal worden geevalueerd of
voortzetting in de volgende week mogelijk is.
Het totaalquotum bedraagt maximaal 50.000 mton, zijnde
maximaal 25.000 mton in de Voordelta en maximaal 25.000
mton in de Oosterschelde. Er wordt alléén gevist op het
mosselzaadbestand 2018 (zie ook bijlage bij het visplan).

Navissen

Iedereen wordt geacht te vissen wanneer er visserij is en
dient voldoende inzet te plegen. Als de vloot vist, dan vormen
weersomstandigheden of praktische overwegingen
anderszins geen reden om individueel een beroep te doen op
navissen.
Hoe verder om te gaan met navissen tijdens deze visserij:
-

Kern is dat navissen alléén is voor onvoorziene
familieomstandigheden of ernstige materiaalpech.
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Opmeten lading
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-

Als dat laatste optreedt kan het bestuur daarvoor vrijdag
aanwijzen. Indien ondanks voldoende inspanningen één of
enkele bedrijven er niet in slagen dit quotum op te vissen
zal het bestuur vrijdag beraadslagen of die groep de
volgende maandag als navisdag krijgt.

-

Opmeten Voordelta
bij de Roompotsluis
Opmeten Oosterschelde
aan het ponton van de Mosselveiling te Yerseke

-

Standaardprocedure opmeten lading:
Door een medewerker van de Nederlandse Mosselveiling
wordt het volume en daarmee het aantal mosseltonnen
van de opgeviste lading bepaald.
Bij het opmeten dient het spoelruim geopend en leeg te
zijn. De lading dient geëgaliseerd ter meting te worden
aangeboden. Indien de lading niet correct wordt
aangeboden en/of het spoelruim dicht is, dan wordt de
lading niet uitgemeten.

Stormwaarschuwing

Ingeval van stormwaarschuwing zullen de voorzitters van de
verenigingen in samenspraak besluiten over het al dan niet
staken c.q. opschorten van de visserij. Indien de deelnemer
er niet in slaagt het quotum op de navisdag vol te vissen, dan
wordt het restant overgeboekt naar de volgende visperiode.
Wie van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken, is
verplicht hierover in contact te treden met de voorzitter van
zijn vereniging.

Wijzigingen visplan

Het bestuur kan na evaluatie wijzigingen in het Visplan
aanbrengen. Deze zullen vóór de aanvang van een nieuwe
visweek worden meegedeeld.

Gesloten gebieden

Let u er in de Voordelta op dat het visgebied grenst aan een
voor de visserij gesloten gebied (TBB) (zie bijlage bij het
visplan).

Getijderegime

-

Zoeken

Visplan Zuidwestelijke Delta voorjaar 2019 vs 1.1

Voor de Voordelta geldt een getijderegime NAP,
peilschaal “Brouwershavensegat-8”.
Voor de Oosterschelde geldt een getijderegime NAP,
peilschaal “Yerseke”.

Voorafgaand aan de eerste visweek vindt woensdag 29 mei
een schouw plaats (reservedatum vrijdag 31 mei).

