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In het kader van het project VIP “Vermindering Discards door Technische
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Netaanpassingen (VDTN)” werd een vangstbemonstering uitgevoerd in week 18 van

Haringkade 1
1976 CP IJmuiden

2013 (29/04/2013-03/05/2013). In totaal werden 31 trekken gedaan, waarvan 20
werden bemonsterd. Daarnaast werden in 2013 korte verslagen bijgehouden door de
schipper van de UK45 van week 14 (1/4/2013-5/4/2013) t/m week 29 (15/7/2013-
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19/7/2013) (van Marlen and others 2013).
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In totaal werden er 3 configuraties beproefd (Tabel 1). Voor de analyse zijn weer zgn.
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met ca. 50%. Deze hoopvolle resultaten leidden tot de keuze om de netconfiguratie
verder te ontwikkelen en te beproeven in de vorm van een vierkant achternet.
Tabel 1. Overzicht van de drie gekozen gear tests – UK45.

Gear Configuratie Aantal Tuigvariant
test

geldige
trekke
n

1

1

10

Horizontaal scheidingspaneel, vanaf trek 5, touw van
schot 20 cm uitgelengd tot 3.60 m en 2 schalmen
aangebonden om dichter tegen de buik te krijgen.

2

2

2

Paneel ruitvormig 120 mm in bovenkuil achteraan
aangebracht, 46 mazen breed en 15 diep. Paneel in 200
mm in bovenkuil vooraan toegevoegd, 23 benen breed en
10 benen diep.

3

3

8

Paneel 120 mm in bovenkuil achteraan versmald naar 23
mazen breed en 14 diep en een vierkant stuk van 200 mm
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IMARES, part of Wageningen UR, is a
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marine ecology.
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In week 30-33 van 2013 werd het vierkante achternet ontwikkeld en beproefd in het
kader van het project VIP “Innovatieve discardvermindering in de praktijk”. Een
gedetailleerde vangstvergelijking vond niet plaats, maar de schipper hield de
vangsten wel bij en rapporteerde dat het net met deze nieuwe voorziening ca. 500 kg
minder totale vangst had, zonder noemenswaardig tongverlies (Tabel 2 en Bijlage A).

Tabel 2. Ervaringen van UK45 met scheidingspanelen in week 30-33 van 2013 (uit
verslagen van Jelle Hakvoort).
week
30

begindatum
22/7/2013

einddatum
26/7/2013

31

29/7/2013

2/8/2013

32

5/8/2013

9/8/2013

33

12/8/2013

16/8/2013

Uitgeprobeerde tuigvariant
Tongvisserij. Achtereind met 4
naden gemaakt in vierkante
mazen van knooploos netwerk.
Tweezijdig net d.m.v. puntjes naar
vierzijdig gemaakt. Idee: je kunt
nu de hoogte van het schot
gemakkelijker variëren.
Tongvisserij. Vierkant achternet
aan BB.
Tongvisserij. Vierkant achternet
aan BB. Schot op halve hoogte
ingezet (12 hokjes om 12 hokjes
vertikaal).
Tongvisserij. Vierkant achternet
aan BB. Schot nu 2 benen omhoog
gezet, 14 hokjes onder en 10
boven.

Bevindingen
Steeds ca. 500 kg minder box in de
vangst.

Steeds ca. 500 kg minder box in de
vangst.
Teveel box aan de bovenkant (80%),
helft tong boven en helft onder. Ca.
2 kg meer tong aan paneelkant en
500 kg box minder.
Nu box onder en boven gelijk
verdeeld op 50%. Tong lijkt mee
naar onder te gaan. Aan paneelkant
weer 500 kg box minder.
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Bijlage A. Verslagen van UK45 met scheidingspanelen in week 30-33 van
2013 (uit verslagen van Jelle Hakvoort).
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