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Standaards voor duurzame handmatige 

kokkelvisserij  
- maart 2009 - 

 

De Waddengroep beoogt met haar merk “Waddengoud” consumenten te voorzien van een 

ruim assortiment aan duurzame streekproducten uit het Waddengebied van een 

gegarandeerd hoge kwaliteit. Voor “gecertificeerd duurzame Waddengoud visserij 

producten” zijn standaards opgesteld voor de visserij op het wad. Hierbij wordt niet alleen 

uitgegaan van lokale productie en verwerking, maar wordt ook gekeken naar KRAV 

standaards
*)
 voor de beoordeling van duurzaamheids aspecten van de visserij. Het merk 

Waddengoud wordt uitgegeven aan vissers die voldoen aan de eisen en uitgangspunten 

zoals die hieronder worden geformuleerd. De Waddengroep controleert de naleving van 

de eisen en uitgangspunten, of laat dit door derden uitvoeren. 

 

Hieronder worden de regels voor Waddengoud handmatige visserij op kokkels vermeld. 

De handmatige visserij op kokkels is ambachtelijke visserij die beoefend wordt op een 

manier die goed vergelijkbaar is met de visserij begin vorige eeuw. De enige beviste soort 

is de kokkel, Cerastoderma edule. 

 

Zowel het waddengebied als de op het wad geldende regelgeving zijn uiterst dynamisch. 

Eén maal per jaar evalueert de Waddengroep elke gecertificeerde visserij om te 

beoordelen of de hier gepresenteerde standaards aangepast moeten worden aan veranderde 

regelgeving en nieuw verworven inzichten. 

 

Algemeen 

1. Er wordt te allen tijde gevist en gehandeld in overeenstemming met de voorwaarden 

vermeld in de vergunning, met de ter plaatse van kracht zijnde wet- en regelgeving en 

met de op het moment van vissen geldige “Reglement visplan handkokkelvisserij” 

zoals opgesteld door de Vereniging van handkokkelvissers “Op Handkracht Verder”. 

Beperkingen die aan de visserij en de verwerking opgelegd worden door het 

Productschap op grond van de aanwezigheid van algen of toxinen in het water of de 

schelpdieren dienen bekend te zijn en onverkort te worden gerespecteerd. 

2. Het schip waarmee de visserij wordt uitgevoerd moet voldoen aan de wettelijke eisen 

om in de zogenaamde 12 mijlszone te mogen vissen (dat wil zeggen: motorvermogen 

maximaal 300 pk, lengte van de boot maximaal 24 meter). Daarnaast mag de tonnage 

van de boot hoogstens 80 ton zijn. 

3. Er mag alleen gevist worden wanneer er genoeg kokkels blijven liggen om te 

waarborgen dat er genoeg voedsel voor de vogels is en dat ook de overige 

natuurfuncties van het waddengebied onaangetast blijven. 

 

Visserij 

4. Handmatig geviste kokkels zijn alleen Waddengoudwaardig indien gevangen in de 

Waddenzee of in het gebied minder dan één zeemijl vanaf de kust van de 

Waddeneilanden. (Onbewoonde platen als Noorderhaaks, het Rif, Simonszand, 

Rottumerplaat en Rottumeroog worden hier beschouwd als zijnde Waddeneilanden.) 

5. Alleen kokkels aangevoerd minder dan 60 uur gevangen voor het binnenlopen van de 

haven zijn Waddengoudwaardig. 

6. De kokkels worden uitsluitend bevist met een kokkelbeugel met een net met een 

maaswijdte van 44 mm (2,2 cm tussen de knopen). 
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7. Waddengoud kokkels mogen alleen afkomstig zijn van een lading waarvan minder dan 

8% van de kokkels kleiner dan 22 mm zijn (gemeten over de grootste breedte). 

8. Het verstoren van vogelconcentraties en rustende zeehonden is nimmer toegestaan. 

Ankeren, vissen of droog laten vallen van boten mag nimmer plaatsvinden in de buurt 

van rust- of zoogplaatsen van zeehonden. In zeegrasvelden mag niet worden gevaren, 

geankerd of gevist. 

9. Afval, gebruikte materialen of (onderdelen van) vistuig mogen nimmer onbeheerd 

worden achtergelaten. Stokken die gebruikt worden voor het markeren van de visplek 

mogen nimmer langer dan één weekend op het wad overstaan. Voor het beëindigen 

van de visserij moeten alle stokken verwijderd zijn. Stokken die op het wad 

achterblijven, moeten gerapporteerd worden (in het logboek).   

10. Vissen op drooggevallen platen is niet toegestaan. 

 

Verwerking 

11. Kokkels komen tussen vangen en afleveren ten minste éénmaal daags met ruim 

zeewater in aanraking (bijvoorbeeld door besproeien of door het plaatsen van zakken 

met kokkels in zee). Kokkels worden buiten het water op een koele plek (met schaduw 

en wind) bewaard. 

12. Be– en verwerking, waaronder ook verwateren, van de kokkels vindt plaats op de 

Waddeneilanden, de Waddenzee of in strook minder dan 25 km landinwaarts vanaf de 

Waddenkust. Indien geen geschikte verwerking in dit gebied aanwezig is kan de 

Waddengroep eventueel ontheffing van deze regel verlenen. 

13. Alleen kokkels die bij aflevering (hetzij na het aanlanden in de haven of na het 

afwateren) een vleespercentage van minimaal 10% hebben (na 3 minuten koken) zijn 

Waddengoudwaardig. 

14. Het is niet toegestaan om conserveermiddelen te gebruiken, met uitzondering van 

zout, natuurlijke zuren en rook. Het gebruik van benzoëzuur is niet toegestaan. Het is 

wel toegestaan om de vis(producten) te verpakken in een zogenaamde “beschermende 

atmosfeer” wanneer die uitsluitend  bestaat uit gassen die van nature in de atmosfeer 

voorkomen, zoals stikstof. Het gebruik van koolmonoxide als beschermende atmosfeer 

is verboden. 

15. De Waddengoud kokkels worden op aantoonbare wijze apart gehouden van de overige  

kokkels vanaf de vangst tot aan de consument. Dit kan gebeuren door het gebruik van 

duidelijk te onderscheiden zakken, bakken (tubs) of kisten, of in één kist een 

duidelijke afscheiding te maken tussen Waddengoud en niet-Waddengoud kokkels. 

 

Registratie, documentatie en controle 

16. Aan boord van het schip en in de verwerkerij dient een protocol aanwezig te zijn 

waarop duidelijk staat aangegeven hoe Waddengoud-waardige vissen zijn  te 

onderscheiden van andere vis aan boord of in de verwerkerij. 

17. Er wordt een dagelijkse administratie bijgehouden van de gehele keten, inclusief alle 

door de visser gebruikte schoonmaak en conserveringsmiddelen en eventuele andere 

hulpstoffen. Voorbeeld formulieren zijn te vinden in de bijlagen. 

18. Informatie omtrent de visserij in uitvoering (bijvoorbeeld in een logboek) dient altijd 

aan boord aanwezig te zijn. De informatie omtrent de visserij onder Waddengoud 

dient separaat bewaard te worden, waarbij per aflevering ten minste geregistreerd 

worden: weeknummer, gebiedsnummer en kg vangst gesplitst naar Waddengoud en 

niet-Waddengoud kokkels. De gegevens voor de vangstopgave aan de OHV 

(formulier: “Vangstopgave handkokkelvisserij”) en die vermeldt op het 

“Registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren” van het 
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Productschap Vis dienen naadlos op elkaar aan te sluiten. Gegevens over de visserij 

dienen ten minste 2 jaar bewaard en getoond te kunnen worden. 

19. De door de Waddengroep daartoe aangewezen controleur heeft te allen tijde toegang 

tot het schip. De controleur krijgt tevens de beschikking over alle in het kader van de 

Waddengoud certificering ter zake doende administratie van de visserij wanneer daar 

een verzoek toe wordt gedaan. 

 

Milieu 

20. Er wordt gestreefd naar een minimaal energieverbruik. Aan boord wordt per type 

brandstof en olie een administratie bijgehouden van de aangekochte hoeveelheden. De 

administratie is zodanig dat het berekenen van brandstofverbruik per kilo eindproduct 

mogelijk is. 

21. Verf en andere producten die op de boot worden aangebracht hebben geen bekende 

negatieve effecten op het milieu (zo is bijvoorbeeld het gebruik van tinhoudende 

antifoulings verboden). 

22. Op de boot bestaan duidelijk omschreven procedures voor het behandelen van 

afvalstoffen (resten van olie, filters, verf, etc.), alsmede is een up-to-date bijgewerkt 

afvalstoffenboekje aan boord. Indien mogelijk dient men gebruik te maken van 

organisaties die gespecialiseerd zijn in het opruimen van die stoffen.  

23. Verpakking van de visproducten moet geschikt zijn voor recycling. Er wordt gestreefd 

naar verpakking afkomstig van natuurlijke producten die biologisch afbreekbaar zijn.  

 

Kwaliteit 

24. Na aanlanding worden de kokkels gecontroleerd op kwaliteit en versheid. (Voor 

specificaties: zie de bijlagen.) 

25. Voor de opslag en verwerking van de kokkels worden de normen in acht genomen 

zoals vermeld in de bijlagen. 

26. De microbiologische kwaliteit van de kokkels wordt wekelijks gecontroleerd door een 

daartoe gekwalificeerde instantie. 

27. Minstens één maal per jaar wordt iedere visserij geëvalueerd en worden de kokkels 

culinair getest door de Waddengroep. 

 

Bijlagen 

1) Kaart van het waddengebied 

2) Beschrijving van de productieketen, voorbeeldformulier 

3) Logboek, voorbeeldformulier 

4) Kwaliteitscontrole, voorbeeldformulier 
 

 

*) KRAV Fishing Standards, July 2004. 


