VISPLAN MOSSELZAADVISSERIJ WADDENZEE NAJAAR 2020 – FASE 2
(versie 1.1/7 oktober 2020)

Reglement Mosselvisserij

Het Reglement Mosselvisserij is van toepassing.

Periode

Van 12 oktober 2020 tot en met 13 november 2020.

Visdagen

In de week 42 t/m 44 wordt gevist op: maandag 12 oktober
en dinsdag 13 oktober, maandag 19 oktober en dinsdag 20
oktober, maandag 26 oktober en dinsdag 27 oktober.
Eventuele navisdagen of een extra visweek worden na
evaluatie bepaald.

Visgebied

Zie bijlage bij het visplan.

Vistijden

Van zonsopgang tot zonsondergang.

Quotum

Week 42
Maandag 12 oktober 2020
Dinsdag 13 oktober 2020

| 08.01 uur – 18.56 uur
| 08.03 uur – 18:54 uur

Week 43
Maandag 19 oktober 2020
Dinsdag 20 oktober 2020

| 08.13 uur – 18.41 uur
| 08.14 uur – 18.39 uur

Week 44
Maandag 26 oktober 2020
Dinsdag 27 oktober 2020

| 07.25 uur – 17:28 uur
| 07.26 uur – 17.26 uur

Het quotum is als volgt vastgesteld:
Week 1: 10.000 mton
Week 2: 5.000 mton
Week 3: 5.000 mton
Week 4: pm
Week 5: pm
Iedere visdag wordt door maximaal tien schepen gevist.
Na iedere visweek zal op basis van het vangstverloop
worden geevalueerd of voortzetting in de volgende week
mogelijk is. Wanneer daar aanleiding toe is kan het
totaalquotum, dat nu is bepaald op 20.000 mton, naar boven
of beneden worden bijgesteld.

Navissen

Er zijn vijf visweken.
Iedereen wordt geacht te vissen wanneer er visserij is en
dient voldoende inzet te plegen en zodanig te vissen dat het
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toegewezen quotum binnen de toegewezen vistijd kan
worden opgevist. Als de vloot vist, dan vormen
weersomstandigheden of praktische overwegingen
anderszins geen reden om individueel een beroep te doen
op navissen.

Opmeten lading

Het betreft een clustervisserij (minimaal 5% per cluster)
waarbij elk schip een dagquotum krijgt toebedeeld. Dit
dagquotum mag niet overschreden worden. Om dit te
controleren dient elke dag uitgemeten te worden.
Er zal één meetschip beschikbaar zijn.
Week 42: Regina Andrea
Week 43: Regina Andrea
Week 44: Regina Andrea
Voor de navisdagen en/of een eventuele vierde en/of vijfde
visweek is nog geen meetschip vastgelegd.
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.

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

Gesloten gebieden N2000 en Structuurnota Zee- en
Kusvisserij
Hierbij wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de begrenzing
van de op basis van artikel 2.5 van de Wet
natuurbescherming voor bodemberoerende activiteiten
gesloten gebieden in acht genomen moet worden. Dit geldt
ook voor het zoeken.
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Droogvallende platen
Concreet betekent dit dat niet mag worden gevist in de
groene gebieden zoals aangegeven op hiernagenoemde
hydrografische kaart. Dat is voor deze visserij nog steeds
Kaart 1811 Waddenzee westblad en aangrenzende
Noordzeekust, Uitgave maart 2018.
Van de relevante kaartbladen van deze kaart is een kopie
als bijlage opgenomen bij dit visplan (voorblad, 1811.3,
1811.4 en 1811.7).
Locaties waarvoor een uitzondering geldt en de daarbij
behorende coördinaten zijn opgenomen in de bijlage bij dit
visplan.
Voor de duidelijkheid is op plaatsen binnen het visgebied
met droogvallende banken nabij het sublitoraal de
begrenzing door middel van lijnen nader gepreciseerd. Ook
deze grenzen en de daarbij behorende coördinaten zijn
opgenomen in de bijlage bij dit visplan.

Getijderegime

Zie bijlage bij het visplan.

Zoeken

Donderdag 8 oktober 2020 is zoekdag / herbemonstering
met BRU 68.
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