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DE WETENSCHAP TOONT AAN:  DE PULS IS PUIK 

Spreektekst Peter van Dalen, PECH commissie (16 november 2020). 

Debat bij de presentatie van het ICES rapport inzake de pulsvisserij 

 

Het jaar 2019 kleurde diep zwart voor de visserij. Op 16 april 

van dat jaar verbood een meerderheid van het Europees 

Parlement de pulsvisserij.  

Een diep zwart besluit omdat een milieuvriendelijke, selectieve 

vismethode werd verboden. Een methode waarbij ongewenste 

bijvangsten zeer worden beperkt, waarbij het omploegen van 

de zeebodems zoals met de traditionele boomkor verleden tijd 

is, waarbij tot 40 procent van de brandstof wordt bespaard en 

de CO2-uitstoot van scheepsmotoren enorm wordt beperkt. 

Kortom, de Green Deal van de visserijmethoden werd de nek 

om gedraaid.  

Het besluit was voorts diep zwart omdat ingrijpende besluiten in 

het EU visserijbeleid standaard gebaseerd worden op 

wetenschappelijke studies. Begin 2019 zagen de eerste 

wetenschappelijke analyses voor de puls er goed uit. Maar de 

finale wetenschappelijke studies zouden pas later komen. 

Desondanks verzaakte de meerderheid van het Parlement haar 

eigen principes en verbood de puls, hoewel er geen 

wetenschappelijke eindproducten ter tafel lagen. 

Het verbieden van de puls was een combinatie van leugens en 

jaloezie.  

Leugens verspreid door een Franse lobbyorganisatie die 

subsidie ontvangt van onder andere de Amerikaanse 

oliemaatschappij Sunoco. Zij  legden hun leugen vast in een 

plaatje waarop vis door de puls zou worden geëlektrocuteerd. 

Volkomen gelogen: de vissterfte bij gebruik van de puls is 

aantoonbaar lager dan bij gebruik van de boomkor.  



 

2 
 

Jaloezie omdat vooral Nederlanders succes hadden met de 

puls. Waarbij ik direct opmerk: de Nederlandse overheid heeft 

te veel ontheffingen verstrekt voor het gebruik van deze 

methode. Juist en vooral omdat de wetenschappelijke 

gegevens nog niet beschikbaar waren. 

 

Hoe verder? Er is nu nauwelijks een vismethode die zo goed is 

onderzocht als de puls. En wetenschappers zeggen ons: de 

puls is puik. De bal ligt dus bij de Europese Commissie. Zij 

moet bij de evaluatie van de technische maatregelen en in de 

aanloop naar het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid de 

puls weer aan de orde stellen. Ik hoor graag van de Commissie 

hoe zij dat gaat regelen. 


