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Pulskotter met paneel kan 65 procent minder discards vangen dan bokker met wekkerketting

Scheidingspaneel in platvisvisserij 
toont hoopvolle resultaten

DEN HAAG – Het aanbrengen van scheidingspanelen in 
boomkor- en pulskornetten biedt hoopvolle resultaten 
om de hoeveelheid discards te reduceren. Dat blijkt uit 
praktijkonderzoek afgelopen zomer op de TX 68 en UK 
45. Vissers zelf spraken over discardreducties tot dertig 
procent. IMARES heeft de wetenschappelijke rapportage 
bijna afgerond en komt op verschillen van 15 procent 
bij de Texelse pulsvisser en 25 procent bij de Urker bok-
ker. Een verslag van projectmanager Bob van Marlen 
(IMARES) in samenspraak met de schippers Cor  Daalder, 
Pieter Aris van der Vis en Jelle Hakvoort. In vergelijking 
tot een bokker met wekkerketting noemt Van Marlen een 
reductie van circa 65 procent mogelijk met een pulskotter 
met panelen.

In april 2013 zijn gedurende 
een weekreis proeven gedaan 
op de UK 45 en in juli 2013 op 
de TX 68 aan een scheidings-
paneel tussen de naden van de 
kuil en het achtereind (met een 
extra ontsnappingspaneel in de 
bovenzijde van het net). De pa-
nelen zijn ontworpen door Jelle 

Hakvoort (schipper UK 45) in het 
kader van het project: Vermin-
dering discards door technische 
netaanpassingen (VIP - VDTN). 
Deze proeven waren een vervolg 
van het onderzoek aan boord 
van het onderzoeksvaartuig ‘Tri-
dens’ in 2011. Er werd aan één 
kant gevist met een standaard-
kuil en achtereind, en aan de 
andere kant met het selectievere 
net. Bij deze vangstvergelijkin-
gen is meegevaren door onder-
zoekers van IMARES en ILVO.

Uit de praktijkproeven met 
de scheidingspanelen tijdens 
de onderzoeksweken blijkt dat 
visdiscards kunnen worden ver-
minderd van gemiddeld circa 
15 procent (TX 68, pulstuig) tot 
ruim 25 procent (UK 45, boom-
kortuig) zonder verlies in be-
somming. Op de UK 45 zijn in 
één week drie verschillende net-

configuraties getest, waardoor 
vanwege het beperkt aantal trek-
ken per variant de resultaten nog 
niet wetenschappelijk signifi-
cant waren, maar wel een goede 
richting geven. De resultaten op 
de TX 68 waren wel significant, 
omdat daar maar één configura-
tie van het scheidingspaneel met 
ontsnappingspaneel is getest en 
23 trekken zijn bemonsterd. 

Met het pulstuig wordt in 
vergelijking met de wekkerket-
ting al ruim de helft minder 
discards gevangen, wat bleek 
uit eerder onderzoek in 2011. 
Dat jaar werd een vangstverge-
lijking uitgevoerd tussen twee 
pulsvissers (TX 36 en TX 38) en 
een boomkorschip met wekker-
kettingen (GO 4). Ter verduide-
lijking: 100 kilo visdiscards met 
de boomkor wordt bij overgang 
naar de puls 44 kilo discards. Die 

44 kilo visdiscards op een puls-
kotter wordt met scheidingspa-
nelen minimaal met 15 procent 
gereduceerd tot 37 kilo, ofwel 
in totaal 63 procent minder dis-
cards.

Jelle Hakvoort is na de on-
derzoeksweek verder doorge-
gaan met het ontwikkelen van 
een vierkante mazenkuil, ook 
weer met een horizontaal schei-
dingspaneel, en blijkbaar met 
goede resultaten. Volgens hem 
levert het een vermindering van 
ruim 500 kilo box aan de kant 
waar het paneel zit. Ook de hoe-
veelheid benthos kan worden 
teruggebracht, zeker als aan 
de onderzijde een touwtje met 
gaatje wordt gebruikt. Verdere 
vangstvergelijkingen met deze 
vierkante mazen kuil worden 
dan ook aanbevolen.

Het blijkt dus wel degelijk 

H Foto’s van vistuig en ontsnappingspaneel in bovenkuil TX 68. 

H Foto’s van ontsnappingspanelen in de bovenkuil aan bakboord op de UK 45. 

H Achtereind met ontsnappingspanelen met scheidingspaneel UK 45 – april 2013.

mogelijk om visdiscards in de 
visserij op platvis te verminde-
ren, wat relevant is in de hui-
dige discussie omtrent de aan-
landingsplicht. Bovendien is 
het niet ondenkbaar dat deze 
resultaten nog kunnen worden 
verbeterd. Als we de gecombi-
neerde effecten inschatten van 
het omschakelen van wekker-
boomkor op pulsvisserij en het 
tegelijkertijd gebruiken van zo’n 
scheidingspaneel is zelfs een 
vermindering van visdiscards 
van circa 65 procent haalbaar.

Hierbij moet wel worden op-
gemerkt dat de UK 45 en TX 68 
visten met een ontheffing voor 
de kleinere mazen dan 80 mm in 
het scheidingspaneel, om stekers 
te voorkomen. Bredere toepas-
sing van deze techniek zou dus 
aanpassing van de regels over 
netvoorzieningen vereisen.

Achtereind met scheidingspaneel met ontsnappingspanelen TX 68 – juli 2013.

Fo
to

’s:
 E

dd
y 

Bu
yv

oe
ts,

 IL
VO

Foto: Shipdata


