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ZOETERMEER – De Pelagic Freezer-trawler Assocation (PFA)
heeft al vijf jaar een eigen onderzoeksprogramma. Dat is
er op gericht om kennis en gegevens vanuit de pelagische
visserij in te brengen in het wetenschappelijk onderzoek,
en om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek terug
te brengen naar de praktijk. PFA-voorzitter Gerard van
Balsfoort en PFA-wetenschapper Martin Pastoors geven
een toelichting op de onderzoeken waar zij als sector het
initiatief voor hebben genomen of bij betrokken zijn.
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‘We willen adviezen en
TAC’s robuuster maken’
SELF-SAMPLING

De zogenoemde self-sampling van de pelagische visserij is een van de paradepaardjes van
het onderzoeksprogramma. Begonnen in 2014 en 2015 met een handvol schepen, heeft het
programma zich sterk ontwikkeld, zodat momenteel praktisch alle schepen meedoen in
het programma. Hierdoor is er altijd een overzicht beschikbaar van vangstsamenstellingen
van de pelagische visserij, inclusief een groot aantal biologische bepalingen zoals lengteverdelingen, gemiddeld gewicht en vetgehalte. Resultaten van de self-sampling worden
samengevat in een jaarrapportage en in rapportages voor specifieke wetenschappelijke
groepen (in ICES, FAO of SPRFMO) of MSC-audits. De deelnemende schepen krijgen elk na
afloop van elke reis een gedetailleerd verslag toegestuurd met een overzicht van de door
hun verzamelde gegevens.
De self-sampling is opgezet met behulp van gestandaardiseerde Excel tabellen. In 2017 is
opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een softwareplatform mCatch, dat in de toekomst de Excel-tabellen zal kunnen vervangen. Het mCatch-portal zal gaan functioneren
als gegevens-portal voor de leden van de PFA en de bijbehorende productie applicatie zal
het mogelijk maken om aan boord van de schepen de gegevens van de self-sampling in te
voeren. Naar verwachting zal dit in 2019 volledig operationeel worden.

Wetenschapper
Martin Pastoors
vijf jaar in dienst
bij de PFA.

AKOESTISCHE GEGEVENS

Gerard van Balsfoort (links) en
Martin Pastoors. ,,Het is belangrijk dat Martin zijn werk als
wetenschapper goed, onbevooroordeeld en onafhankelijk kan
uitvoeren.’’

Self-sampling (monsters nemen en meten) in
uitvoering aan boord van de BX 791 ‘Jan Maria’.
Overigens maakt deze trawler inmiddels geen
deel meer uit van de PFA vloot.

S

tel je voor. In een werkgroep van
ICES wordt gesproken over het
wetenschappelijk advies voor
de TAC van blauwe wijting voor
2020, aan de hand van data uit
2018. Martin Pastoors klapt zijn laptop open
en heeft data van de PFA-vloot tot en met
diezelfde dag. Real time vanaf de schepen.
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Dat is niet vanzelfsprekend en gaat
zeker niet vanzelf. Nadat de PFA in 2014
de keuze heeft gemaakt om een eigen
onderzoeksstrategie te ontwikkelen en een
eigen wetenschapper in de persoon van
Martin Pastoors (voorheen van IMARES/nu
Wageningen Marine Research) aan te trekken is er veel gebeurd. Er zijn grote stappen

gezet met het beschikbaar maken van kennis en informatie vanuit de visserij voor
onderzoek en ter verbetering van beheer.
Dat is ook de motivatie vanuit de PFA.
,,Wij willen zo goed mogelijke adviezen van
ICES’’, zegt Van Balsfoort . ,,De kwaliteit
daarvan staat of valt met de input van data.
Als wij dus kunnen bijdragen aan meer en

betere data worden ook de adviezen beter
en uiteindelijk het beheer, want daarbij spelen de adviezen van ICES een grote rol.’’ ,,En
als we door ons onderzoekswerk ook beter
en gerichter kunnen vissen hebben we helemaal een win-winsituatie’’, voegt Pastoors
toe. Te denken valt daarbij aan onderzoek
naar soortherkenning met breedbandecho-

Het idee om akoestische gegevens van de eigen trawlers te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek is al lang een ambitie van de PFA. De eerste projecten rond dit onderwerp zijn al opgestart in 2011 en hebben laten zien dat het in principe haalbaar is, maar
dat het wel een behoorlijke inspanning zal gaan kosten. Met name de wetenschappelijke
uitwerking van de verzamelde gegevens zou veel tijd gaan kosten: voor een week op zee
is ongeveer een dag analyse nodig. Dat zou een optie kunnen zijn voor een beperkt aantal
schepen, maar het opschalen naar meer schepen zou lastig zijn.
Daarom is in 2017 een andere weg ingeslagen, met een samenwerking met de Noorse
Nederlander Sytse Ybema van het Noorse bedrijf Sustainovate. Dat heeft een zogenoemde
OceanBox ontwikkeld die aan boord geplaatst kan worden van de schepen en die verschillende soorten sensordata kan verzamelen en opslaan (akoestisch gegevens maar ook
GPS, weer, temperatuur en diepte van de netsonde). Uniek is echter dat de gegevens al
aan boord , en volledig automatisch, zullen worden verwerkt, zodat real-time informatie
naar de wal kan worden gestuurd.
De eerste OceanBox is in december 2018 geplaatst aan boord van de SCH 72 ‘Frank
Bonefaas’, en volgende OceanBoxen zijn inmiddels geplaatst aan boord van de ‘Annelies
Ilena’, de ‘Maartje Theadora’, de SCH 302 ‘Willem van der Zwan’ en SCH 6 ‘Alida’. De akoestische opnames tijdens de haringvisserij en blauwe wijting-visserij in 2019 zullen worden
vergeleken met de wetenschappelijke surveys op die bestanden.
Hoewel er nog een aantal technische vragen zal moeten worden opgelost (onder andere
het goed herkennen van de bodem en het verwerken van Simrad ES80 systemen), is de
verwachting dat deze techniek een grote bijdrage kan leveren aan wetenschappelijk
onderzoek en aan verbetering van de visserij.
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HARING NOORD
VAN SCHOTLAND

Screenshot van soortherkenning in het breedbandechometer onderzoek. Boven: het ruwe echogram
zoals het binnenkomt op het schip. Onder: de opgeschoonde versie met soortherkenning (rood is
haring, groen is horsmakreel en geel is makreel). Rechts de kwaliteitscontrole en instellingen.

SOORTHERKENNING
Sinds enkele jaren zijn er breedbandige echometers op de markt (bijvoorbeeld de
SIMRAD EK/ES 80) die werken met een range aan frequenties, in plaats van de standaard enkele frequentie. Tijdens een eerder project (2014-2016) is vastgesteld dat het
met deze techniek in principe mogelijk zou moeten zijn om akoestische verschillen tussen soorten vast te kunnen stellen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er alleen wordt
gevist op de gewenste soort, en dus zorgen voor een verdere verbetering van selectiviteit.
In het project dat van 2017 tot en met 2019 met WMR en TNO is uitgevoerd zijn nu veel
meer akoestische opnames gedaan, die dan worden vergeleken met de soortensamenstelling en lengteverdeling in de vangst. Het is nog steeds een grote uitdaging om akoestische opnames te maken met breedbandsystemen, omdat die enorm grote databestanden genereren. De schippers van de betrokken schepen (SCH 6 en SCH 24) hebben er
heel veel tijd en aandacht in gestoken. De resultaten van het onderzoek zullen voor de
zomer definitief worden gemaakt, maar vooralsnog lijkt het er op dat het onderscheid
tussen haring, horsmakreel en makreel met een betrouwbaarheid tussen 90 en 95 procent kan worden gemaakt. Als er meer soorten worden toegevoegd aan de vergelijking
worden de resultaten minder, maar dat zou met meer gegevens in de toekomst kunnen
worden opgelost.

meters en herkenning van planktonconcentraties, ook aan de hand van akoestische
opnames.
De bijdragen van de PFA en de mogelijke ‘invloed’ op wetenschappelijke adviezen
zijn relatief groot bij die bestanden waarvan
weinig gegevens zijn. Naar een economisch
bijzonder belangrijke soort als de makreel
wordt door vrijwel alle kuststaten al veel
onderzoek gedaan. Dat ligt anders bij de
zilversmelt, internationaal gezien een kleine
visserij. Van Balsfoort: ,,Maar daarvan vissen wij als PFA een belangrijk deel van
de TAC op. Met onze schepen doen we nu
onderzoek naar de zilversmelt. Het reguliere onderzoek naar zilversmelt is relatief
beperkt, waardoor ook de assessment van
zilversmelt veel onzekerheden kent. De
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data geven we door aan ICES en kunnen
gebruikt worden voor het advies voor 2020.
Dit jaar zagen we overigens een toename
van de zilversmelt-vangsten.’’ Hetzelfde
geldt voor de horsmakreel (westelijke en
Noordzee) en, verder weg van huis, voor de
data die de PFA verzamelt van de trawlers
die bij Mauritanië en Marokko en in de zuidelijke Pacific vissen.
Het voorbeeld van de PFA wordt nagevolgd, want ook bij de pelagische belangenorganisaties in Noorwegen, Denemarken
en Schotland zijn wetenschappers in
dienst gekomen. En het wordt in ons land
ook nagevolgd door de kotterorganisaties
VisNed en de Nederlandse Vissersbond voor
de demersale visserij. Pastoors: ,,Door als
industrie zelf het voortouw te nemen in het

ZILVERSMELT

In 2015 hebben de pelagische sectoren
van Nederland, Schotland en Ierland
het initiatief genomen tot een ‘industrie-survey’ op haring in gebied VIa
(boven Ierland) en VIIbc (westelijk van
Ierland). In dat jaar had ICES een benchmark uitgevoerd en geconcludeerd
dat er te weinig gegevens waren om een
onderscheid te kunnen maken tussen
haring in VIa noord en haring in VIa zuid
en VIIbc. Tegelijkertijd adviseerde ICES
een nul-TAC voor het gecombineerde
haringbestand. De industrie-survey is
inmiddels drie maal uitgevoerd (2016,
2017, 2018) en zal ook in 2019 weer worden uitgevoerd.
De survey heeft een tweeledig doel: het
schatten van de omvang van de paaipopulatie van haring en het verzamelen
van genetische en andere biologische
gegevens waardoor het mogelijk wordt
om de haringpopulaties te kunnen
onderscheiden. Namens de PFA zullen in 2019 de SCH 6 en de Wirons
(PH 1100 en PH 2200 deelnemen aan
het onderzoek. De resultaten worden
ingebracht in de ICES-werkgroep voor
pelagische surveys (WGIPS) en de ICESharingwerkgroep (HAWG).
De resultaten van het genetisch onderzoek laten zien dat er goed onderscheid is te maken tussen haring in VIa
noord en haring in VIa zuid en VIIbc.
Tegelijkertijd is ook gevonden dat er
praktisch geen verschil is tussen haring
in IVa (noordelijke Noordzee) en haring
in VIa noord. Dit onderzoek wordt ook
dit jaar nog doorgezet.

BREXIT
De samenwerking met name met de
Schotse organisaties is over het algemeen
heel goed, maar hoe zal dat gaan na de
Brexit? Van Balsfoort: ,,Het VK wordt straks
een aparte kuststaat, zoals Noorwegen en
de Faeröer dat nu voor ons zijn. Met die
kuststaten hebben we goed contact en dat
zullen we met het VK ook moeten houden.
De visbestanden waar we onderzoek naar
doen blijven ook na de Brexit gedeelde visbestanden.’’
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Cruisetrack van de PD 365 ‘Kings Cross’ tijdens het haringonderzoek in VIa in 2018.

HORSMAKREELONDERZOEK
Op basis van historische vangstlijsten van een aantal trawlers is een analyse uitgevoerd
van het vangstsucces door de jaren heen. De resultaten zijn in 2018 ingebracht in de
ICES-werkgroep voor onder andere horsmakreel (WGWIDE) en zullen na een vervolganalyse opnieuw worden ingebracht in 2019.
Het genetisch onderzoek naar horsmakreel is gebaseerd geweest op de monsters die
door PFA-schepen zijn aangebracht in combinatie met monsters van diverse schepen
ten westen van Ierland en in de Golf van Biskaje. Inmiddels zijn de genetische analyses
afgerond, met als conclusie dat Noordzee horsmakreel duidelijk verschilt van westelijke
horsmakreel. Er kan echter nog geen uitspraak worden gedaan over de oorsprong van
horsmakreel in gemengde gebieden, bijvoorbeeld Het Kanaal. Daarvoor is nog aanvullend onderzoek nodig, dat momenteel wordt uitgevoerd.

Zilversmelt wordt door de trawlers
gevangen in mei, vaak in combinatie
met de visserij op blauwe wijting.
Hoewel het een relatief kleine visserij
is (jaarlijkse vangst 4.000 tot 5.000
ton) is deze belangrijk genoeg om de
assessment van deze diepzeesoort
te verbeteren. Momenteel bestaat de
‘assessment’ alleen uit een onderzoeksurvey op de banken in de wateren van
de Faeröer, terwijl een belangrijk deel
van de visserij juist plaatsvindt in de
diepere wateren (400 tot 600 meter).
In samenspraak met WMR is een onderzoeksproject opgezet om de kennis
over zilversmelt te verbeteren. Er wordt
gewerkt aan het beschikbaar maken
van gegevens vanuit de visserij (onder
andere vanuit de self-sampling en historische reeksen van vangstsucces),
aan het verbeteren van de leeftijdsgegevens voor de assessment en aan het
analyseren en beschikbaar maken van
onderzoekssurveys die voorheen nog
niet werden gebruikt (zoals de Schotse
diepwatersurvey). De resultaten zullen
worden ingebracht in de benchmark
assessment van zilversmelt in 2020.

ZOÖPLANKTON
De PFA heeft een akoestische hoogfrequente zoöplankton sampler aangeschaft en in
bruikleen gegeven aan WMR voor onderzoek naar plankton en de mogelijkheid om dat
te relateren aan akoestische opnames. De sampler wordt onder andere ingezet tijdens
de haringlarven-surveys. Als het in de toekomst mogelijk is om zoöplankton-soorten of
-groepen te kunnen herkennen op de echometers, zou dit kunnen leiden tot een verbeterde zoekmogelijkheid van de schepen.

onderzoek krijgt de samenwerking tussen
praktijk en onderzoek een grote impuls.’’

WETENSCHAPPELIJK QUOTUM
Onderzoek is duur, ook als je zoals de
trawlerrederijen je eigen schepen daarvoor
kunt inzetten. Elke extra sonar, sensor, databox, extra inzet van eigen personeel en van
derden en deelname aan werkgroepen kost
geld en tijd. Van Balsfoort: ,,Als PFA betalen we vrijwel alles zelf, want we krijgen

tegenwoordig maar heel weinig subsidie.
Het scheelt dat wij bij een aantal onderzoeken, zoals dat naar de haringpopulaties ten
noorden van Schotland, gebruik kunnen
maken van wetenschappelijk quotum, dat
we ook daadwerkelijk opvissen.’’
Commitment van de reders en de
bemanningen voor het onderzoekswerk is
voor Van Balsfoort en Pastoors zeer belangrijk. Onderzoek, meestal op eigen initiatief,
moet natuurlijk relevant zijn. Pastoors:

Haringmonster van het VIa-haringonderzoek
aan boord van de SCH 6 ‘Alida’.

,,Heel belangrijk is een actieve feedback
naar schippers en bemanningsleden. In
onze self-sampling (zelf monsters nemen
en meten, red) is dat georganiseerd via de
tripreports. Maar ook in andere projecten
wordt telkens actief gezocht naar mogelijkheden om de resultaten van onderzoeken
weer terug te voeren naar de schepen. We
spreken ook veel met de bemanningen;
niet alleen met de schippers, maar ook
met de stuurlieden en de ‘vismeesters’ op
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VETGEHALTE HARING/MAKREEL
In de pelagische industrie worden al vele jaren gegevens verzameld over vetgehalte,
lengte en gewicht. Dit gebeurt zowel bij de vriestrawlers van de PFA als bij de tankboten
van bijvoorbeeld Schotland. In samenwerking met de Universiteit van Aberdeen, de
Schotse pelagische visserij en de PFA is een promotieplaats ingesteld voor onderzoek
naar het gebruik van vetgehalte-metingen in de industrie voor het bepalen van veranderingen in het ecosysteem. De nadruk ligt op haring en makreel. De promovendus is met
ingang van 1 januari 2019 begonnen aan de universiteit van Aberdeen.

ASSESSMENTWERKGROEPEN
Om deel te kunnen nemen aan ICES-werkgroepen dienen experts te worden genomineerd door het land waar ze werkzaam zijn. Voor de werkgroepen die relevant zijn voor
de PFA (HAWG, WGWIDE, WGDEEP) is Martin Pastoors genomineerd door directeur
Tammo Bult van WMR. De afspraak is dat Pastoors zorgt voor inbreng van gegevens vanuit de visserij in de werkgroepen. Dat gebeurt via gerichte rapportages voor elk van de
werkgroepen.
Een vergelijkbare benadering wordt gevolgd voor de wetenschappelijke groep van de
South Pacific (SPRFMO), hoewel daar geen formele nominatie vanuit NL nodig is. In dit
gebied, de zuidelijke Pacific, zijn trawlers van de PFA (Parlevliet & Van der Plas) actief.
Ook voor de FAO CECAF werkgroep voor Marokko en Mauritanië worden door de PFA
self-sampling-data van de PFA-trawlers die hier vissen ingebracht. Tot op heden heeft
visserijconsultant Ad Corten daar de gegevens ingebracht, maar vanaf dit jaar zal Floor
Quirijns die taak van hem overnemen (Quirijns werkte tot en met 2014 als bioloog bij het
toenmalige IMARES en is toen verhuisd naar Frankrijk).

Oceanbox en
een screenshot van de
kwaliteitscontrole van de
data-verzameling met de
OceanBox.

het verwerkingsdek. Minstens een keer
per jaar houden we een bijeenkomst met
alle betrokkenen, en die worden heel goed
bezocht. We kunnen gerust stellen dat
iedereen heel positief staat tegenover ons
onderzoekswerk.’’

VRIJE ROL
Kan Pastoors als wetenschapper in
dienst van de sector zijn onafhankelijkheid
behouden? Van Balsfoort: ,,Wij sturen niet

22 / VISSERIJnieuws

als industrie. Martin heeft als het ware
een vrije rol. Het is heel belangrijk dat hij
zijn werk als wetenschapper goed, onbevooroordeeld en vooral ook onafhankelijk
kan uitvoeren. Wij willen dat zijn reputatie als onafhankelijk onderzoeker intact
blijft. Het gaat ons er ook niet om de TAC’s
perse hoger te krijgen, maar dat de TAC’s
realistischer en robuuster worden en meer
overeenkomen met wat onze mensen op
zee ervaren. Dat makreel-advies van ICES

Bemanning van de PD 365 druk met het haringonderzoek in ICES-gebied VIa.

MAKREELONDERZOEK
In 2019 worden aan boord van vier trawlers en gedurende elke reis een beperkt
aantal makreelmonsters verzameld.
Van de makrelen worden de hom/kuit
los van de vissen ingevroren. Doordat
de hommen en kuiten los worden ingevroren kunnen ze goed worden gebruikt
voor wetenschappelijk onderzoek. De
monsters worden door WMR en andere
wetenschappelijke instituten geanalyseerd op de ontwikkelingsstadia van
hom en kuit door het jaar heen. Het is
voor het eerst dat op deze wijze de ontwikkeling gedurende een volledig jaar
kan worden gevolgd en de PFA verwacht
hierdoor veel te leren over het paaigedrag van makreel.

Makreelbemonstering, waarbij de hom en kuit
apart wordt ingevroren van de vis voor snelle
verwerking in het onderzoekslaboratorium.

van vorig jaar, een forse verlaging, was echt
niet uit te leggen aan onze schepen. Aan de
andere kant; dat horsmakreeladvies, een
verhoging, snapt ook niemand, want het
vangstsucces wordt de laatste jaren minder.’’
Eind deze maand wordt er een ICESwerkgroep georganiseerd specifiek over de
samenwerking tussen visserij en wetenschap. Uiteraard is Martin Pastoors daar
van de partij.
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