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Minder beschadiging vis door netwerk

Vis in een korf in p laats van de kuil
STELLENDAM – Kan de
overleving van discards
verbeteren als de vis in een
speciale, metalen viskorf
terechtkomt in plaats van
in de normale kuil? In het
Visserij Innovatiecentrum
Zuidwest-Nederland wordt
met schaalmodellen een
haalbaarheidsonderzoek
gedaan.

D

e viskorf is een voorbeeld
van ‘out of the box’-denken.
Inspiratie is volgens Richard
Martens van Sparc Advies
(en opsteller van het onderzoeksvoorstel) opgedaan bij een NieuwZeelands net met een tunnel die eindigt
in een dichte kuil; een soort plastic zak.
Het idee is dat de vis die zich daar verzamelt rustiger kan zwemmen gedurende
het verdere verloop van de trek, dus niet
meer platgedrukt wordt tegen het net en
daardoor minder beschadigingen oploopt.
Minder beschadigingen vergroot de
overlevingskans bij teruggooi van ondermaatse vis.
Met het idee is Piet Maaskant van
Maaskant Shipyards in samenspraak
met Coöperatie Westvoorn en een
aantal vissers flink aan het stoeien
geweest. Het resultaat is een metalen
bak, de viskorf, op een schaal van 1:6, die
momenteel getest wordt in het Visserij
Innovatiecentrum Zuidwest-Nederland in
Stellendam. De vis in de korf kan alleen
‘rustig’ zwemmen als er geen druk is, en
daarvoor is een speciaal stroomschema
uitgedacht.
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De directe aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek met de viskorf is
de aanlandplicht. Een wetenschappelijk
aangetoonde hoge overleving kan een
uitzondering op die aanlandplicht mogelijk maken. Uit eerdere proeven naar
overleving van schol en tong kwamen
overlevingspercentages van gemiddeld 15
respectievelijk 29 procent uit de bus. Het
doel is die percentages omhoog te krijgen
door schade als gevolg van netwerk aan
de vis te verminderen.
Het onderzoek nu bestaat uit het tes-

ten van schaalmodellen. Een eerste type is
al getest, waarna het model is aangepast.
Het testen van de verbeterde versie vindt
deze weken plaats op een aantal dagen.
Richard Martens: ,,Het is echt heel experimenteel. We kijken of het principe zou
kunnen werken. Als dat zo is, dan kunnen
we innovatiesubsidie aanvragen voor vervolgonderzoek in de praktijk.’’
De experimenten met de schaalmodellen worden ondersteund door de Stichting
Verduurzaming Visserijsector Voordelta.
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