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HET NET
In het verhaal van Netje vertelt zij over de zee en alle soorten 
vissen die daar in leven. Ze maakt zich soms zorgen over de zee, 
want het gaat niet altijd goed met de vissen. Sommige soorten 
vis waren bijna uitgestorven. Daarom zijn er afspraken gemaakt 
tussen de EU, de landen en de vissers. Het is natuurlijk ook 
belangrijk dat de vissers genoeg geld verdienen. Tegenwoordig 
gaat het veel beter met de vissen in de zee.

1. Hoeveel kustlijn heeft Europa?

££  50 000 kilometer

££  60 000 kilometer

££  70 000 kilometer

2. Wanneer is de Noordzee verdeeld over 
België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland?

££  1950

££  1954

££  1958

3. Hoeveel vis zwemt er in de Noordzee?

££  2 miljoen ton

££  12 miljoen ton

££  75 miljoen ton

4. Mag een visser van de EU net zoveel vissen 
vangen als hij wil?

££  ja

££  van sommige vissoorten wel

££  nee, alleen afgesproken hoeveelheden.

5. Hoeveel vis, die we eten, komt uit water 
buiten de EU?

££  meer dan 50%

££  meer dan 40%

££  meer dan 30%

6. Waarom heeft de EU geëist dat er grotere 
mazen in de netten moeten komen?

££  om meer vis te kunnen vangen

££  om jonge vissen te laten ontsnappen zodat 
ze verder kunnen leven

££  om te voorkomen dat er veel afval in de 
netten komt

7. Waarvoor dient de voorzorgsgrens  
van de EU?

££  de visserij moet er voor zorgen dat de vis 
gezond is

££  er moet voldoende volwassen vis in de zee 
blijven om nakomelingen te krijgen

££  de grens van het gebied waar men mag 
vissen

8. Mogen vissers uit een EU-lidstaat ook in 
de wateren van de andere EU-lidstaten 
vissen?

££  ja

££  ja, met een speciale vergunning

££  nee

Geef antwoord op de volgende vragen:
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