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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aan boord van de GO58 is een nieuwe verwerkingslijn geïnstalleerd voor de garnalenvisserij. Het 
sorteersysteem is zodanig aangepast dat getracht wordt om de bijvangst zo goed mogelijk te scheiden 
van de marktwaardige garnalen en de overleving van de bijvangst te optimaliseren. ATKB is gevraagd 
om de werking van deze sorteerbak te testen en de resultaten te rapporteren. 
 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is om de werking van de sorteerbak te onderzoeken waarbij de overleving 
van de bijvangst wordt onderzocht. Tevens wordt het rendement van de scheiding van de maatse 
garnalen en de rest van de vangst  onderzocht. 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee wordt de proefopzet van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten 
van de overlevingsproef weergegeven. De resultaten van de rendementsproef zijn in hoofdstuk 4 
opgenomen. In hoofdstuk vijf en zes volgen respectievelijk de discussie en aanbevelingen. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 

2.1 Werking sorteerbak 

De sorteerbak is ontworpen met als doel bijgevangen vis en ondermaatse garnalen levend van de 
marktwaardige garnalen te scheiden. De vangst wordt bij het gebruik van de sorteerbak geloosd in 
een met water gevulde ronde tank. Afbeelding 1 en 2 geven een beeld van de binnen- en buitenzijde 
van de sorteerbak. In figuur 2.1 is de werking van de bak schematisch weergegeven. Het 
sorteerprincipe van de bak is gebaseerd op de gedachte dat de bijvangst van de marktwaardige 
garnalen gescheiden wordt door het aanbrengen van een zeefwand in de trommel (afbeelding 1 en 
positie D in figuur 2.1). Het water in de sorteerbak wordt met behulp van lucht geweld waardoor de 
garnalen door de zeef en de uitstroomopening de trommel verlaten (positie A in figuur 2.1). De overige 
bijvangst welke doorgaans groter is dan de garnaal verlaat de bak via een afvoer in de bovenzijde van 
de bak (positie B in figuur 2.1). Als back-up voor bijvoorbeeld verstoppingen is er een 
overstroomopening gemaakt waarbij het overtollige water via de garnalenuitstroom de bak verlaat 
(positie C in figuur 2.1).  
 

  
Afbeelding 1 en 2: binnen- en buitenzijde sorteerbak 
 
De werking van de bak ten aanzien van de overleving berust op twee aspecten namelijk dat de vis niet 
droog maar direct aan boord in het water word gestort en dat de bijvangst vanuit de bak direct 
overboord geleid wordt, waardoor voorkomen wordt dat de bijvangst pas in de trommelzeef wordt 
gescheiden.   
 

 
Figuur 2.1. Schematische weergave principe sorteerbak 
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2.2 Uitgevoerde experimenten 

Gedurende 2 visreizen van 5 dagen zijn aan boord van de GO58 verschillende testen uitgevoerd van 
het functioneren van de sorteerbak waarbij de discards vóór de Kramer spoelsorteermachine van de 
marktwaardige garnalen gescheiden wordt. Tijdens de verschillende reizen is met een zeeflap gevist 
wat tot gevolg heeft dat er relatief weinig discards waren en alleen van kleine vis. De eerste meetreis 
heeft plaatsgevonden van 6 tot en met 11 december 2015 en de tweede meetreis van 13 tot en met 
18 december 2015. In de eerste week was er redelijk veel wind (4 tot 6 Bft) en regen. In de tweede 
week was het weer rustiger met een windkracht van 3 á 4 Bft. Tijdens de bemonsteringen is er één 
opstapper van ATKB aan boord geweest (Stefan Oskam).  
 
Vlak voor de eerste testweek is de sorteerbak aan boord geplaatst. Gezien de beperkte doorlooptijd 
van het project waren we genoodzaakt om direct met de metingen aan boord te starten. De werking 
van de bak is daardoor voorafgaand aan de eerste meetweek nog niet getest en gefinetuned. Al snel 
bleek het sorteerprincipe van de bak niet goed te functioneren. Daarom is besloten om dit principe 
achterwege te laten en de bak alleen in te zetten om de overleving van de bijvangst te bepalen. 
Omdat de tweede meetweek, vanwege tijdsgebrek, aansluitend op de eerste meetweek is uitgevoerd, 
was er geen tijd om grote aanpassingen aan de sorteerbak door te voeren. Ook in de tweede 
meetweek is het zwaartepunt van de experimenten komen te liggen bij de overlevingsproeven. In de 
tweede meetweek zijn wel een aantal rendement proeven uitgevoerd om een idee te krijgen wat de 
bottlenecks van het huidige systeem zijn.  
 
Navolgend wordt per onderzoeksonderdeel de methodiek van de experimenten besproken. 
 

2.3 Overleving bijvangst 

Om de effecten van de sorteerbak op de overleving van de bijvangst inzichtelijk te krijgen is de 
overleving van de bijvangst bepaald op verschillende momenten in het sorteerproces en onder 
verschillende omstandigheden (wel of geen water in de sorteer-/stortbak). Voor de inzet van de 
proeven is in beide weken een trekduur aangehouden van ongeveer twee uur met een vissnelheid van 
3,7 tot 3.8 knopen. Omdat de verwerkingsduur van de sorteerbak niet bekend was is in overleg met de 
bemanning besloten om in de eerste week de vangst een kwartier na het storten in te zetten en deze 
tijdsduur in de tweede week op te lengen naar een half uur. In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van 
de verschillende overlevingsproeven gedurende de twee zeereizen.  
 
Tabel 2.1. Proefopzet overlevingsproeven 

 
 
Voor de bepaling van de overleving van de bijvangst zijn de meest voorkomende vissoorten ingezet. 
Van de platvissoorten zijn vooral schol en schar ingezet en in mindere mate tong. Naast platvis zijn 
ook dikkopjes ingezet en enkele wijtingen en zeebaarzen. Naast directe sterfte is uitgestelde sterfte 
vastgesteld over een periode van maximaal 72 uur. Voor het vaststellen van de uitgestelde sterfte zijn 
de vissen  per categorie in kunststof bakken (60x40x22 cm) geplaatst welke middels doorspoeling 
continue zijn voorzien van vers zeewater (afbeelding 3 en 4). Afhankelijk van de grootte van de vis en 
het aanbod zijn per bak circa 10 vissen ingezet. Voor de proef waren in totaal 24 bakken aanwezig. 
Tijdens iedere periode van 12 uur zijn de bakken gecontroleerd op sterfte. De lengte van de schollen 
bedroeg doorgaans 7 tot 11 cm. De lengte van de ingezette wijting varieerde van 17 tot 21 cm.  
 
Voor het verzamelen van de controlegroep (referentie) is de trekduur verkort tot een kwartier om de 
vis zo min mogelijk te beschadigen. De karakteristieken van de overige trekken zijn in beide weken 
zoveel mogelijk gelijk gehouden om een zo betrouwbaar mogelijke vergelijking te kunnen maken van 
de overleving. Nadat de vis aan boord kwam zijn de vissen van de verschillende categorieën 
verzameld. Het bleek niet mogelijk om meerdere categorieën in te zetten vanuit één trek omdat de 

Week 1 Week2

6-11 dec 13-18 dec

Categorie 1: Controlegroep Categorie 1: Controlegroep

Categorie 2: Vangst direct aan boord Categorie 2: Vangst direct aan boord

Categorie 3: Vangst 15 min in sorteerbak Categorie 3: Vangst 30 min in sorteerbak

Categorie 4: Vangst 15 min na droogstort Categorie 4: Vangst 30 min na droogstort
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(bij)vangsten te gering waren. Daarom zijn de ingezette categorieën afkomstig van afzonderlijke 
trekken. 
 

Afbeelding 3 en 4: opstelling van de overlevingsproef  

 

2.4 Functioneren sorteersysteem 

In eerste instantie was het de bedoeling de samenstelling van de vangst te bepalen bij de 
verschillende uitstroomopeningen om na te gaan of er marktwaardige garnalen met de bijvangst over 
boord zouden gaan en welk deel van de bijvangst in de sorteerbak achter zou blijven of bij de 
marktwaardige garnalen zou uitkomen. Tijdens de eerste testweek bleek echter al snel dat het 
systeem niet naar behoren functioneerde omdat een deel van de vangst door de schommelingen van 
het schip over de rand van de uitstroomopening van de garnalen spoelde. Daarbij spoelden er veel 
marktwaardige garnalen uit aan de uitstroomzijde van de bijvangst.  
 
In de eerste week is er dan ook veel tijd besteed om samen met de bemanning te bekijken hoe de 
werking van de bak verbeterd kon worden. Met name de watervoorziening is gedurende de week 
afgesteld om overstroming van de bak zoveel mogelijk terug te dringen. Daarnaast is bekeken of en 
hoe de back-up overstroom (positie C in figuur 2.1) afgeschermd kon worden om te voorkomen dat de 
bijvangst bij de marktwaardige garnalen terecht zou komen bij hevige golfslag. Ook is de 
uitstroomkant van de bijvangst (positie B in figuur 2.1) afgeschermd om een zo goed mogelijk beeld te 
verkrijgen van de sortering van de garnalen. In de tweede meetweek is het functioneren van het 
systeem onderzocht door de opbrengst van de sortering van de garnalenuitstroom (positie A in figuur 
2.1) een drietal keren te bemonsteren. 
 

2.5 Verwerking van veldgegevens 

Voorafgaand aan de experimenten is een meetprotocol opgesteld. Dit protocol is voorafgaand aan het 
onderzoek uitvoerig besproken met de onderzoeker van ATKB en de bemanning.  
 
Door middel van twee statistische analyses is per week gekeken in hoeverre de overlevingskansen 
van de vissen in de categorieën ten opzichte van elkaar verschillen. Allereerst is per categorie de 
betrouwbaarheidsinterval van de overlevingskans berekend met 95% betrouwbaarheidsniveau. 
Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen van de categorieën elkaar niet overlappen, kan dit duiden op 
een significant verschil in de overlevingskans tussen de categorieën. Om na te gaan of de 
desbetreffende categorieën daadwerkelijk significant van elkaar verschillen wat de overlevingskans 
betreft is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd. Hierbij is per tweetal categorieën gekeken of er sprake is 
van een significant verschil in de overlevingskans. 
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3 RESULTATEN OVERLEVINGSPROEF 

3.1 Week 1 

In figuur 3.1 tot en met 3.3 is een overzicht gegeven van de overlevingspercentages van schol, schar 
en dikkopje van de eerste meetweek. De statistische berekeningen zijn per week in bijlage 1 gegeven. 
In bijlage 2 zijn de toetsingsgrootte, niveau van significantie en α gegeven. 
 

 
Figuur 3.1. Overleving schol tijdens de eerste meetweek 
 

 
Figuur 3.2. Overleving schar tijdens de eerste meetweek 
 
In de eerste meetweek bedroeg de sterfte in de controlegroep voor de platvissen schol en schar 
respectievelijk 18 en 9%. Het onstuimige weer in de eerste meetweek heeft een negatief effect gehad 
op de overleving in de proefopstelling doordat het water in de bakken door de schommelingen van het 
schip continue beroerd werd. De overleving van schol is nagenoeg gelijk in de categorie die direct aan 
boord is ingezet ‘direct aan boord’ en de categorie die is verzameld nadat deze een kwartier ‘droog’ 
zijn gestort ‘droog 15 min’. Voor schol geldt dan ook dat er alleen een statistisch verschil is tussen de 
controle groep en de overige groepen. Bij schar is de overleving van de droog gestorte exemplaren 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

totaal

ingezet

directe

sterfte

12 24 36 48 60 72

O
v

e
rl

e
v

in
g

sp
e

rc
e

n
ta

g
e

Tijdsduur (uur)

Overleving schol week 1

controle (N = 49)

vangst direct (N = 42)

nat 15 min (N = 24)

droog 15 min (N = 57)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

totaal

ingezet

directe

sterfte

12 24 36 48 60 72

O
v

e
rl

e
v

in
g

sp
e

rc
e

n
ta

g
e

Tijdsduur (uur)

Overleving Schar week 1

controle (N = 11)

vangst direct (N = 16)

nat 15 min (N = 12)

droog 15 min (N = 9)



 

Blz. 6 van 15  
 

Praktijktesten innovatieve sorteerbak GO58 
Kenmerk: 20140349/rap01, definitief, 27-1-2016 

 

aanzienlijk lager dan bij de overige categorieën. Bij zowel schol als schar is de overleving bij de vis die 
15 minuten nat in de sorteerbak lag hoger dan de overleving van de droog gestorte vis. Alleen bij 
schar zijn deze verschillen statistisch gezien significant.  
 

 
Figuur 3.3. Overleving dikkopje tijdens de eerste meetweek 
 
Van het dikkopje zijn in de eerste week slechts een beperkt aantal exemplaren ingezet, omdat er niet 
meer exemplaren in de vangst voorhanden waren. De resultaten uit figuur 3.3 kunnen daarom alleen 
ter indicatie worden gebruikt. Uit de figuur blijkt dat de sterfte onder de categorie die 15 minuten droog 
in de bak heeft gelegen hoger is dan in de overige categorieën, hetgeen overeenkomt met de 
resultaten van schol en schar. Vooral de uitgestelde sterfte na 60 uur is fors. 

3.2 Week 2 

In figuur 3.4 tot en met 3.7 is een overzicht gegeven van de overlevingspercentages van schol, schar 
en wijting van de tweede meetweek. De statistische berekeningen zijn per week in bijlage 1 gegeven. 
In bijlage 2 zijn de toetsingsgrootte, niveau van significantie en α gegeven. 
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Figuur 3.4. Overleving schol tijdens de tweede meetweek 
 

 
Figuur 3.5. Overleving schar tijdens de tweede meetweek 
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Figuur 3.6. Overleving dikkopje tijdens de tweede meetweek 
 
De overleving van schol, schar en dikkopje die voor de controlegroep zijn ingezet is 100%. Dat 
betekent dat voor deze soorten er geen sterfte is opgetreden als gevolg van de proefopzet. De 
weersomstandigheden waren tijdens de tweede week beter dan in de eerste week waardoor het schip 
minder schommelde. Bij schol en het dikkopje is de overleving bij de categorie welke direct aan boord 
is verzameld ‘direct aan boord’ en welke 30 minuten in de met water gevulde sorteerbak verbleven 
‘nat 30 min’ nagenoeg gelijk. Bij schar is de sterfte onder de groep ‘direct aan boord’ lager. Bij alle 
vissoorten is de sterfte onder categorie die 30 minuten droog heeft gelegen ‘droog 30 min’ het hoogst. 
De verschillen in overleving zijn statistisch niet significant. 
 

 
Figuur 3.7. Overleving wijting tijdens de tweede meetweek 
 
Bij wijting is één van de vijf ingezette exemplaren van de controlegroep na 60 uur gestorven. Het 
aantal wijtingen dat ingezet kon worden bij de controle groep is gering (door de geringe vangst) 
waardoor er geen betrouwbare uitspraak gedaan kan worden over het effect van de proefopstelling op 
de overleving van wijting. Evenwel, de uitgestelde sterfte is ook bij de andere groepen zeer gering 
(bijna nihil) zodat er geen aanwijzingen zijn dat het verblijf in de proefopstelling een negatief effect 
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heeft op de overleving. De directe sterfte is bij wijting vele malen hoger dan bij de andere onderzochte 
vissoorten. Wijting ondervindt veel schade door toedoen van de visserij. Deze vis is namelijk gevoelig 
voor drukverschillen en beknelling. De directe sterfte is bij de categorie ’30 min nat’ iets hoger dan bij 
de overige categorieën. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de trek waaruit deze categorie is 
verzameld meer vangst en zand bevatte dan de andere trekken. De uiteindelijke overleving van de 
wijtingen varieert van 3 tot 14%. Wat opviel bij de ingezette wijtingen is dat er verwondingen aan de 
staart zichtbaar waren. Mogelijk dat deze beschadigingen zijn ontstaan door het vele contact met de 
wand dat deze vissen hebben in de proefopstelling (afbeelding 5). In tegenstelling tot de ingezette 
platvissen en het dikkopje komen de wijtingen meer in contact met de wanden van de proefopstelling 
doordat ze constant zwemmen.  
 

 

Afbeelding 5: wijting met beschadigingen aan de staart. 
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4 RESULTATEN RENDEMENTSPROEF 

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verschillende rendementsproeven die zijn uitgevoerd om 
de mate van sortering van de garnalen te onderzoeken. De tijdsduur per test is 15 minuten. 
 
Tabel 4.1. Sorteersucces garnalen (ml) 15 minuten na start sortering.  

 
 
De resultaten geven aan dat slechts 2 tot 5% van de garnalen welke in de sorteerbak worden gestort 
uiteindelijk de sorteerbak via de uitstroom (positie A figuur 2.1) weet te verlaten. Veruit de meeste 
garnalen zitten na een kwartier nog steeds in de sorteerbak. Naast garnalen zijn ook vissen 
aangetroffen tussen de gesorteerde garnalen. In tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de 
verschillende vissoorten die in de bak zijn gestort en welk deel daarvan de bak via de uitstroomkant 
van de garnalen hebben verlaten (dus tussen de gesorteerde garnalen terecht zijn komen). 
 
Tabel 4.2. Aandeel vis welke terecht komt bij de gesorteerde garnalen (T= 15 min.)  

 
 
Uit de proeven blijkt dat het percentage vissen dat aan het einde van de uitstroomzijde van garnalen 
weet te komen hoger is dan het percentage gesorteerde garnalen. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op 
ingegaan. Vooral van het dikkopje weet een behoorlijk deel (30%) het zeefrooster te passeren en in 
de uitstroom terecht te komen. Van tong (2%) blijven verhoudingsgewijs de meeste vissen achter in 
de bak, gevolgd door schol (4%). Dit relatief lage percentage is het gevolg van het gedrag van beide 
soorten. Platvissen hebben, in tegenstelling tot de andere vissoorten, een sterkere drang om zo dicht 
mogelijk bij de bodem te blijven. Ze laten zich daardoor moeilijk omhoog en richting de zijkanten 
wellen. De maaswijdtes van de zeef in de sorteerbak (30x30 mm) zijn dermate groot dat ook de 
kleinere soorten de zeef weten te passeren. Alleen de grootste vissen worden door het raamwerk 
tegengehouden. In figuur 4.1 is de lengteverdeling gegeven van wijting en schol waarbij een 
vergelijking is gemaakt tussen de vis die achterblijft in de sorteerbak en het deel dat via de 
zeefroosters en de garnalenafvoer de bak verlaat. 
 

Meting 1 2 3 4

gesorteerd 200 250 200 70

achtergebleven in bak 6.192 6.400 3.520 4.000

percentage gesorteerd 3% 4% 5% 2%

Vissoort

Achtergebleven 

in sorteerbak

Gesorteerd bij 

garnalen % Gesorteerd Variatie (n=3)

wijting 528 45 8% 7-9%

sprot 216 44 17% 14-100%

harnasmannetje 120 8 6% 4-11%

dikkopje 160 67 30% 15-100%

tong 856 21 2% 1-4%

schar 152 15 9% 7-13%

schol 264 12 4% 0-4%

2.296 212 8%
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Figuur 4.1. Vergelijking van de lengteverdeling van gesorteerde en achtergebleven schol en 
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5 DISCUSSIE 

5.1 Uitvoering onderzoek 

5.1.1 Overlevingsproef 

De overlevingsproeven zijn redelijk goed verlopen. In de eerste week stond er veel wind waardoor het 
schip en de proefopstelling veel schommelde. In deze meetweek was er sprake van sterfte onder de 
controlegroep, welke waarschijnlijk is veroorzaakt door de schommelingen van het schip. In de tweede 
meetweek waren de weersomstandigheden een stuk rustiger. In deze tweede meetweek heeft er in de 
controlegroep geen sterfte plaatsgevonden bij de soorten schol, dikkopje en schar. Hieruit blijkt dat de 
proefopstelling met doorstroombakken voor deze soorten goed functioneert en niet leidt tot extra 
sterfte (mits de weersomstandigheden gunstig zijn). Ook bij eerdere onderzoeken waarbij deze 
proefopstelling is gebruikt, is gebleken dat de proefopstelling zelf niet of nauwelijks tot extra sterfte 
leidt bij de platvissen en grondels. Binnen dit onderzoek zijn er vanwege de geringe vangsten weinig 
wijtingen ingezet als controlegroep (N=5) waardoor er geen betrouwbare uitspraak gedaan kan 
worden over de effecten van de proefopstellingen ten aanzien van de overleving van wijting maar 
gezien het verloop van de sterfte bij alle groepen lijkt extra sterfte door opslag in de bakken niet 
aannemelijk. Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat de sterfte onder wijtingen doorgaans hoger ligt 
dan bij de platvissen. Tijdens een eerder onderzoek is een sterfte van 0 tot 40% vastgesteld in de 
controlegroep (ref. 2).  
 
Het bleek niet altijd mogelijk om voldoende vissen in te zetten. Alleen van schol waren voldoende 
exemplaren aanwezig. Van wijting waren er redelijk veel exemplaren aanwezig maar zorgde de grote 
mate van directe sterfte ervoor dat er relatief weinig exemplaren zijn ingezet om de uitgestelde sterfte 
aan te tonen. Het aantal vissen dat per bak is ingezet is afgestemd op de lengte van de vissen. Omdat 
de metingen aan het einde van het jaar zijn uitgevoerd waren de jonge platvissen al redelijk groot 
waardoor het aantal vissen per bak minder was dan bij voorgaande onderzoeken (ref. 1 en 2) die vaak 
eerder in het jaar zijn uitgevoerd. Er is een veilige marge aangehouden om te voorkomen dat de 
platvissen op elkaar gaan liggen en elkaar zo verstikken. 
 

5.1.2 Sorteerrendement 

Omdat de sorteerbak slechts kort voor aanvang van de meetreizen aan boord is geplaatst, was het 
niet mogelijk om de werking voorafgaand aan de reizen te finetunen. Ook was het niet mogelijk om 
tussen de beide reizen in grote aanpassingen aan de bak door te voeren. Dit alles heeft erin 
geresulteerd dat de werking van de bak niet optimaal is afgestemd, waardoor al snel bleek dat de 
sortering nog niet goed verliep. Uit eerste oriënterende metingen bleek al snel dat er veel maatse 
garnalen met de vis overboord gingen en dat er veel vangst in de sorteerbak achterbleef. In overleg 
met de bemanning is bekeken welke aanpassingen konden worden doorgevoerd om de bak enigszins 
werkend te krijgen. In de tweede week was het daardoor mogelijk om de sortering van de garnalen en 
de mate waarin vis samen met de garnalen uit de bak werden gesorteerd vast te stellen.  
 

5.2 Overlevingskansen vis 

In de eerste meetweek is er bij geen van de onderzochte vissoorten sterfte waargenomen als gevolg 
van het gebruik van de sorteerbak gedurende 15 minuten. De overleving bij de vis die direct nadat 
deze aan boord was is ingezet verschilt niet of nauwelijks van de overleving van de vis die in de 
sorteerbak is verbleven. Ook in de tweede week is er geen sterfte gevonden welke te relateren is aan 
het gebruik van de bak gedurende 30 minuten. Alleen bij schar lijkt er iets meer sterfte te zijn bij het 
gebuikt van de sorteerbak in vergelijking met de groep die direct aan boord is ingezet, maar gezien de 
geringe aantallen ingezette scharren is dit verschil niet statistisch te onderbouwen.  
 
In beide meetweken is de sterfte in de groep die droog gestort is het hoogst. Droog storten is de 
gangbare methode op garnalen schepen, waarbij er vaak met een laagje water de vangst naar de 
sorteerband wordt geleid. Bij schol is het verschil tussen het nat (sorteerbak) of droog storten 
(conventioneel) in de eerste week 29% (bij 15 minuten) en in de tweede week 31% (bij 30 minuten). 
Dit betekent dat het storten van de vangst in de met water gevulde sorteerbak tijdens deze 
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meetweken alleen al resulteert in een verhoging van de overlevingskansen met 29-31% (bij T=72 uur). 
Bij onderzoek aan boord van de ST20 is voor het eerst gekeken naar het effect van het storten van de 
vangst in een met water gevulde bak (ref. 2). Uit deze proeven is destijds niet onomstotelijk 
(statistisch) vast komen te staan dat het storten van vis in een met water gevulde bak leidt tot een 
verhoging van de overleving. Tijdens deze metingen is wel waargenomen dat de vissen uit de met 
water gevulde bak vitaler waren dan de vis die droog was gestort. Een groot verschil met het 
onderzoek van nu is dat de trekduur nu twee uur bedroeg ten opzichte van één uur aan boord van de 
ST20. Ook de werking van beide systemen verschillen ten opzichte van elkaar. Zo is de bak aan 
boord van de GO58 ruimer van opzet en wordt er meer zuurstof in het water gepompt.  
 
Voor de overige vissoorten geldt dat de overleving van schar en dikkopje in de eerste week aanzienlijk 
hoger was in de sorteerbak ten opzichte van het droog storten met respectievelijk 42 en 46% ( na 
T=72 uur). In de tweede week zijn de verschillen minder groot (9-13%). Bij wijting lijkt er geen groot 
verschil te zijn tussen de overleving van de verschillende categorieën. Vooral de grote mate van 
directe sterfte in combinatie met geringe vangsten is de oorzaak van de geringe verschillen.  
 
De overleving is afhankelijk van tal van factoren waaronder de trekduur, jaargetijden (o.a. 
temperatuur) en vangstsamenstelling. De trekduur was bij het huidige onderzoek met twee uur vrij 
lang, hetgeen nadelig is voor de overleving. Daarentegen was de water- en luchttemperatuur relatief 
laag (respectievelijk 10 en 8 graden Celsius) en waren de vangsten en hoeveelheid vuil met totaal 50-
100kg gering. Beide factoren hebben een positieve uitwerking op de overleving.  
 
N.B. trekduur is duidelijk van invloed op overleving, immers de trek van 15 minuten waarbij de controle 
vis werd verzameld laat een betere (goede) overleving zien. 
 

5.3 Werking sorteerbak 

Uit de rendementsproeven is vast komen te staan dat de garnalen niet goed uit de bak worden 
gesorteerd (2 tot 5% na 15 minuten). Uitgaande van een maximale sorteerduur van 2 uur ( = trekduur) 
wordt met de huidige systeem slechts 34% gesorteerd. Aan boord is geconstateerd dat met name de 
positionering van de afzuiging van de garnalen niet optimaal is, waardoor de aanzuigende werking te 
laag is. Deze zit nu boven in de bak gesitueerd (zie figuur 2.1), terwijl de hoogste concentraties zich 
onderin de sorteertrommel achter het gaas bevinden. De garnalen zakken nadat ze door het gaas zijn 
gestroomd naar de bodem omdat de welling direct tegen de wand nihil is. Naar verwachting is dit 
probleem vrij eenvoudig op te lossen door de aanzuigende werking te verhogen, hetgeen 
waarschijnlijk resulteert in een veel betere en rendabele sortering van de garnalen. 
 
Uit de rendementsproeven is tevens gebleken dat er nog redelijke hoeveelheden (kleine) vis zijn die 
door het gaas de bak samen met de garnalen verlaten. Afhankelijk van de soort is dat 4 tot 30% 
(gemiddeld 8%) van de oorspronkelijke vangst. Het rendement van de sortering is daarmee voor vis 
hoger dan de 2-5% voor de garnalen. Het is goed mogelijk dat de vissen eerder worden aangezogen 
omdat ze zich actiever door de sorteerbak heen bewegen en zich minder door de stroming laten 
geleiden zoals garnaal dat doet. Dit vermoeden wordt onderbouwd door het feit dat platvis, welke de 
neiging heeft naar de bodem toe te zwemmen minder wordt gesorteerd dan bijvoorbeeld het dikkopje 
die deze drang minder heeft. 
 
De experimenten zijn uitgevoerd door de afvoer van de discards dicht te zetten. Tijdens de uitvoering 
aan boord bleek namelijk al snel dat deze afvoer niet juist was gesitueerd. Hierdoor is er geen beeld 
verkregen van de hoeveelheid vis die de sorteerbak via deze zijde verlaat.  
 
De sorteerbak biedt voldoende potentie om het sorteerrendement te verbeteren. Enkele 
aanbevelingen worden in hoofdstuk 6 besproken. 
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6  AANBEVELINGEN 

De werking van de bak verdient de grootste aandacht, omdat het sorteerprincipe nog niet in staat is 
om de garnalen snel genoeg van de discards te scheiden. In overleg met de bemanning van de GO58 
zijn de volgende aanbevelingen tot stand gekomen: 
 

- Het vergroten van de aanzuigende werking van de garnalenafvoer en een andere 
positionering van de afzuig. 

- Het vervangen van het zeefrooster door spijlen waardoor het systeem minder gevoelig is voor 
verstoppingen. Daarnaast zal de sortering van de bijvangst efficiënter verlopen waardoor deze 
de sorteerbak eerder via de visafvoer zal verlaten.  

- Heroverwegen van de positionering van de afvoer van de discards om de vis een snellere 
uitweg te kunnen bieden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gedrag van de 
verschillende vissoorten. Zo is het voor platvis noodzakelijk om aan de onderzijde van de bak 
een ontsnappingsmogelijkheid te maken.  
 

Nadat de aanpassingen zijn aangebracht in het sorteersysteem verdient het de aanbeveling om het 
systeem in de praktijk te testen om het verder te optimaliseren. Pas nadat de sorteerbak klaar is om 
de vangst te verwerken binnen de tijd die de visserij toelaat, is het raadzaam om het 
sorteerrendement van de bak nogmaals wetenschappelijk vast te stellen. Op basis van deze 
informatie kan de bak verder worden geoptimaliseerd.  
 
Omdat er redelijk wat aanpassingen aan de bak moeten worden doorgevoerd is het aan te raden om 
de overleving van de vangst opnieuw te bepalen. De aanpassingen kunnen namelijk van invloed zijn 
op de uiteindelijke overleving. Daarbij komt dat de overleving nog niet is getest van het gehele 
afvoersysteem van de discards (totdat ze overboord gaan). 
 
Het is de bedoeling om met de sorteerbak ook de overleving van de rondvis te vergroten. Om de 
overleving van deze vissen te bepalen is het wel aan te raden hiervoor een andere proefopstelling te 
maken waarbij grotere ronde bakken worden gebruikt. Rondvis is in tegenstelling tot platvis en 
grondels continu in beweging en heeft daardoor meer bewegingsruimte nodig 
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Week1 
 
De punten in de figuren geven de sterftepercentages weer. De balk geeft de range aan waarbinnen, 
bij herhaling van een vergelijkbaar experiment, met 95% betrouwbaarheid het sterftepercentage valt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schol week 1 waarde ondergrens bovengrens schar week 1 waarde ondergrens bovengrens

cat1 0,1837 0,0876 0,3202 cat1 0,0909 0,0023 0,4128

cat2 0,5238 0,3642 0,68 cat2 0,0625 0,0016 0,3023

cat3 0,4167 0,2211 0,6336 cat3 0,0833 0,0021 0,3848

cat4 0,5263 0,3896 0,6602 cat4 0,4444 0,137 0,788

dikkopje week 1 waarde ondergrens bovengrens

cat1 0,25 0,0063 0,8059

cat2 0,5 0,0126 0,9874

cat3 0,4 0,0527 0,8534

cat4 0,6 0,3605 0,8088
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Week2 

 

schol week 2 waarde ondergrens bovengrens schar week 2 waarde ondergrens bovengrens

cat1 0 0 0,1277 cat1 0 0 0,4096

cat2 0,2188 0,0928 0,3997 cat2 0,2143 0,0466 0,508

cat3 0,2424 0,1109 0,4226 cat3 0,3529 0,1421 0,6167

cat4 0,4375 0,1975 0,7012 cat4 0,4375 0,1975 0,7012

dikkopje week 2 waarde ondergrens bovengrens Wijting week 2 waarde ondergrens bovengrens

cat1 0 0 0,2316 cat1 0,2 0,0051 0,7164

cat2 0,3636 0,1093 0,6921 cat2 0,8571 0,5719 0,9822

cat3 0,4118 0,1844 0,6708 cat3 0,9737 0,8619 0,9993

cat4 0,5417 0,3282 0,7445 cat4 0,8667 0,5954 0,9834
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Week 1 
 
Indien de waarde tussen twee categorieën kleiner is dan 0,05 is er sprake van een significant verschil. 
 

 
 
Week 2 
 

 

schol week 1 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,001 0,033 <0,001

cat2 0,001 x 0,402 0,98

cat3 0,033 0,402 x 0,367

cat4 <0,001 0,98 0,367 x

schar week 1 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,782 0,949 0,069

cat2 0,782 x 0,832 0,022

cat3 0,949 0,832 x 0,055

cat4 0,069 0,022 0,055 x

dikkopje week 1 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,54 0,635 0,2

cat2 0,54 x 0,809 0,748

cat3 0,635 0,809 x 0,42

cat4 0,2 0,748 0,42 x

schol week 2 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,01 0,006 <0,001

cat2 0,1 x 0,821 0,116

cat3 0,006 0,821 x 0,165

cat4 <0,001 0,116 0,165 x

schar week 2 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,186 0,07 0,036

cat2 0,186 x 0,397 0,196

cat3 0,07 0,397 x 0,619

cat4 0,036 0,196 0,619 x

dikkopje week 2 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,014 0,013 0,001

cat2 0,014 x 0,954 0,328

cat3 0,013 0,954 x 0,233

cat4 0,001 0,328 0,233 x

wijting week 2 cat1 cat2 cat3 cat4

cat1 x 0,007 <0,001 0,005

cat2 0,007 x 0,11 0,941

cat3 <0,001 0,11 x 0,129

cat4 0,005 0,941 0,129 x


