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Maakt de boomkor kans bij een teruggooiverbod (discardban)?

Kan een scheidingspaneel helpen?
OOSTENDE – Maakt de boomkor nog kans bij invoering 
van een Europees verbod op teruggooien van onge-
wenste bijvangst? Selectiviteit in de visserij is daarvoor 
nodig. Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO doet prak-
tijktesten met een scheidingspaneel aan boord van de 
‘Belgica’. Jochen Depestele van het ILVO heeft van de 
eerste resultaten verslag gedaan in het informatieblad 
van de Rederscentrale. ,,Er is hoop, maar het gewenste 
resultaat is nog niet bereikt. We hebben getest met een 4 
meter boomkor met kettingmat. Het zou interessant zijn 
om de panelen ook te kunnen testen met een 12 meter 
vistuig, omdat vissen zich anders kunnen gedragen in 
een langer en breder net.’’

,,Eén ding staat vast. Vroeg of 
laat komt er een teruggooiverbod 
en zullen de (Belgische) vissers 
hier moeten leren mee omgaan. 
Er komen onmiddellijk allerlei 
vragen bij ons op: ‘Hoe zullen 
de quota berekend worden als er 
niet meer over aanvoer-, maar 
over vangstquota wordt gespro-
ken?’, ‘Als de vis hoge overle-
vingkansen heeft, dan is het toch 
beter die terug te gooien?’, ‘Als 
ik nog quotum heb voor tong, 
maar niet voor schol, hoe kan 
ik dan in een gebied vissen waar 
beide soorten samen voorkomen 
zonder teruggooi?’. De laatste 
vraag is net diegene waarom de 
Europese Commissie voorgesteld 
heeft om het teruggooiverbod in 
te voeren. 

De voorbije jaren zijn er di-
verse initiatieven geweest in Bel-
gië en Nederland om teruggooi 
terug te dringen, maar Europa 
oordeelt dat dit nog steeds on-
toereikend is. Daarom hebben ze 
nu beslist dat de Europese visser 
meer ‘geprikkeld’ moet worden. 
Als hij teruggooi niet kan vermij-
den, en zijn vangstquotum voor 
een bepaald gebied is op, dan zal 
er gewoonweg niet meer gevist 
mogen worden, want er komt een 
teruggooiverbod. Europa rekent 
er dus op dat de vissers creatief 
zijn en er in zullen slagen om te-
ruggooi te vermijden.

In bepaalde gebieden waar 
er op tong wordt gevist, is de 
teruggooi van ondermaatse en 
‘kleine’ maatse schol een moge-
lijk probleem. Het verhogen van 
de maaswijdte is een mogelijk-
heid, zoals in het noordelijke 
deel van de Noordzee waar eer-
der tongschar gevangen wordt. 
Maar zodra de maaswijdte ver-
hoogd wordt, is er tongverlies en 

dat wordt in de visserij meestal 
niet aanvaard. Daarom zoekt 
ILVO naar een andere mogelijke 
oplossing om tong van schol te 
scheiden, evenals van andere vis-
soorten zoals kabeljauw, wijting, 
etc. 

Een scheidingspaneel zou een 
mogelijke oplossing kunnen bie-
den. Dit paneel kan in de buik 
van het net vastgemaakt wor-
den of aan de rijging van het net 
waar de buik en de rug samenko-
men. Het doel is om tong onder 
het scheidingspaneel te leiden, 
en alle andere soorten er boven. 
Tong kan dan in een kuil worden 
opgevangen met 80 mm maas-
wijdte, en de andere soorten kun-
nen in een 120 mm kuil worden 
gevangen. Het is een theoretische 
constructie die ervan uitgaat dat 
platvissen na verstoring naar de 
zeebodem duiken om zich in te 
graven, terwijl rondvissen dat 
niet doen. Voor tong en schol 
wordt er bovendien van uitge-
gaan dat tong krachtiger, meer 
flexibel en sneller is dan schol. 
Er moet dus een scheidingspa-
neel gevonden worden waarbij 
tong snel genoeg duikt zodat die 
onder het paneel gaat, of waar-
bij tong nog door het paneel kan 
duiken (maar niet door de buik 
van het net), terwijl schol ofwel 
te traag is ofwel niet door de ma-
zen van het paneel kan duiken.

Testen ‘Belgica’
Aan boord van het onder-

zoekingsvaartuig ‘Belgica’ zijn 
al diverse testen gebeurd met 
een scheidingspaneel, maar het 
subtiele evenwicht tussen een 
totale vangst van tong onder het 
paneel, en alle andere soorten er 
boven is moeilijk te vinden. De 
‘Belgica’ sleept een 8 meter kor-

restok, die in twee boomkorren 
van 4 meter zijn verdeeld. De 
meest recente testen van decem-
ber 2012 zijn misschien veelbe-
lovend!

De voorgestelde scheidings-
panelen zijn beide vastgemaakt 
aan de rijging waar buik en rug 
samenkomen. De panelen start-
ten heel vroeg in het net ter 
hoogte van de ‘spie’. Als een vis 
opgeschrikt wordt door de ket-
tingmat, dan kunnen enkel soor-
ten die snel reageren nog onder 
het scheidingspaneel duiken, en 
dan denken we vooral aan tong. 
Om het effect op ondermaatse vis 
te kunnen waarnemen, is met een 
maaswijdte van 40 mm gevist.

Een scheidingspaneel in 
vierkante mazen

Dit scheidingspaneel is ge-
construeerd in vierkante mazen 
van 20 cm gestrekte maas (10 
cm beentjes) en vertrok vanaf 
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maats 88% 62% 70% 35% 93% 77%

ondermaats 95% 66% 78% 39% 95% 69%
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Hoeveel procent van de gevangen vis zit onder 
het scheidingspaneel?

 

Netplannen van de hand van Eddy Buyvoets van het ILVO met scheidingspanelen, zoals deze eind vorig jaar met de ‘Belgica’ zijn getest. Paneel 1 en 2 zijn respectievelijk het 
lange en korte scheidingspaneel in ruitvormige mazen. Nummer 3 is het vierkante scheidingspaneel.

H ILVO-testen met scheidingspanelen in een 4 meter mattentuig met de ‘Belgica’.

verbindingstouwtjes. Daardoor is 
aanzienlijk meer tong (tot 90%) 
bovenaan terecht gekomen, maar 
eveneens veel, hoewel minder, 
wijting. In het tweede deel van 
de zeereis werd er weinig maatse 
tong, en maatse wijting gevan-
gen, dus hier moeten we de per-
centages in de figuren heel voor-
zichtig interpreteren!

Het lijkt er dus op dat er met 
een scheidingspaneel voor ge-
zorgd kan worden dat een be-
langrijk deel van de gevangen 
tong in het onderste comparti-
ment kan weerhouden worden. 
Er is echter een belangrijke 
‘maar’! Ook wijting bevindt zich 
voornamelijk in het onderste 
compartiment. Uit eerdere ex-
perimenten weten we dat wij-
ting vooral naar boven uit het 
net weg probeert te zwemmen. 
Dit betekent dus dat het vier-
kante scheidingspaneel nog te 
veel ruimte laat om er onder te 
zwemmen, en het ingekorte pa-
neel met ruitvormige mazen zal 
met verbindingstouwtjes aan de 
buik worden vastgemaakt. Op die 
manier krijgt wijting meer kans 
om naar boven te zwemmen, en 
blijft tong -hopelijk- onderaan. 
Het vierkante paneel zal in de 
huidige configuratie behouden 
worden, maar er zal een hel-
lend vlak voor de pees worden 
gemonteerd, zodat de vis naar 
boven geleid wordt. 

Onze groep doet hard zijn 
best om technisch zo inventief 
mogelijk te zijn, maar uiteraard 
kan er meer bereikt worden met 
meer mededenkers, en met vooral 
praktisch ingestelde brains. Bo-
vendien zijn onze testen uitge-
voerd met een 4 meter matten-
tuig. De scheiding van vissoorten 
kan anders verlopen als het net 
langer is (12 meter net) of als er 
sneller gesleept wordt (typisch bij 
wekkertuigen). De vissen krijgen 
dan meer of minder tijd om te 
reageren op het scheidingspa-
neel. Testen met andere vistuigen 
moeten ons helpen om die tong te 
pakken te krijgen zonder soorten 
die teruggegooid moeten worden. 
Daarom ontvangen wij geïnteres-
seerde vissers met open armen. 
Samen met de sector moeten we 
ons zo goed mogelijk trachten 
voor te bereiden op het terug-
gooiverbod, want het gewenste 
resultaat is nog niet bereikt!’’

Een gedetailleerd verslag van de 
testen aan boord van de ‘Belgica’ 
staan in het Advis-rapport dat 
bij het ILVO is te verkrijgen. 
Meer info: Jochen Depestele, 
jochen.depestele@ilvo.vlaande-
ren.be

de ‘spie’, omdat de mogelijkheid 
bestaat dat niet alle tongen er on-
middellijk in slagen om onder het 
scheidingspaneel te duiken. De 
vierkante mazen zijn voldoende 
groot om maatse tong toch nog 
toe te laten om door het schei-
dingspaneel naar het onderste 
compartiment te zwemmen. Er 
waren 11 op de 20 slepen waarbij 
90% van de tong zich onderaan 
bevond, en globaal genomen zat 
20-40% van de wijting boven-
aan. 

In de figuur zie je hoeveel pro-
cent (Y-as) er onderaan zat voor 
tong (links) en wijting (rechts). 
Het totaal aantal gevangen vis-
sen is niet vermeld, maar was 
algemeen laag voor maatse wij-
ting, en voor maatse tong in sleep 
15-17 en 20-21 (de slepen waarin 
weinig tong onderaan zat). Bij de 
andere slepen zijn er gemiddeld 
meer dan 90 maatse en onder-
maatse tongen gevangen.

Twee soorten scheidings-
panelen in ruitvormige 
mazen

Het paneel in ruitvormige 
mazen laat niet toe dat tong door 
het scheidingspaneel zwemt (12 
cm gestrekte maas), wat inhoudt 
dat ze er vooral in moeten slagen 
om vóór het paneel onder het pa-
neel te duiken. Het scheidingspa-
neel was 40 mazen diep vanaf de 
kuil en de pees was met touwtjes 
vastgemaakt aan de buik. Tijdens 
de zeereis, is echter na 10 slepen 
gebleken dat er slechts 60-80% 
van de tongen in het onderste 
scheidingspaneel terecht geko-
men zijn. Daarom is er beslist om 
het scheidingspaneel in te kor-
ten tot 31 mazen vanaf de kuil 
en de verbindingstouwtjes vanaf 
de buik los te maken: tong heeft 
op die manier meer tijd om on-
der het paneel te zwemmen en 
bovendien werd het paneel niet 
meer omlaag getrokken door de 


