
Toedeling naar gridcel, vissersschepen Wet Surface Area (WSA)  
 
Beschrijving 
Deze verdeling geldt voor emissies via uitloging en corrosie, veroorzaakt door vissersschepen op het 
Nederlands Continentaal Plat (NCP), binnen de 12-mijlszone en in havens. Bepalend is de oppervlakte 
scheepshuid onder het wateroppervlak (Wet Surface Area, WSA). Vanaf 2015 is de verdeling gebaseerd op 
door het MARIN aangeleverde AIS data en daaruit afgeleide waarden voor de WSA. Dit op een detailniveau 
van 500x500meter voor havens en 12 mijlszone, en 5x5kilometer voor het NCP. 
 
Voorbeeld  
 

                 
 

Verdeling Wet Surface Area varende vissersschepen per gridcel van 500x500 meter. Hoe roder de kleur, hoe hoger de 
toegekende emissie. 

                          
Verdeling Wet Surface Area varende vissersschepen per gridcel van 5x5 kilometer (NCP). Hoe roder de kleur, hoe hoger 
de toegekende emissie. 
 



Voor de jaren 1990 tot en met 2014 is de verdeling voor de havens (als puntlocatie) gebaseerd op LEI gegevens 
over het totale aantal vissersschepen wat per jaar de haven binnenkwam, afkomstig uit de VIRIS database. In 
deze database worden (sinds 1990) alle vangsten geregistreerd die in Nederlandse havens worden aangeland, 
met de bijbehorende schepen. De verdeling voor het NCP is gebaseerd op het aantal afgelegde zeemijlen per 
5x5 kilometer, gebaseerd op een studie door het MARIN in 2006. 
 
Voorbeeld  

                   
 
                    Verdeling Wet Surface Area vissersschepen met havens als puntbron 
 
 

                                 
 

Verdeling zeemijlen vissersschepen NCP. Hoe roder de kleur, hoe hoger de toegekende emissie. 
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