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De visserij als nieuwe kennispartner in internationale visserijbeheer

Vijf jaar self-sampling
in de pelagische visserij
ZOETERMEER –
Visserijbeheer in Europa
wordt voor een belangrijk
deel gestuurd door de
wetenschappelijke kennis
en inzichten over de
ontwikkeling en exploitatie
van visbestanden. Vanuit de
visserij werd vaak gezegd
dat er te weinig gebruik
wordt gemaakt van de
kennis en informatie van ‘de
mensen op zee’. De Pelagic
Freezer trawler Association
(PFA) heeft die handschoen
opgepakt. Martin Pastoors,
visserijwetenschapper
in dienst van de PFA,
schrijft over de ambitie
en de opzet van het selfsamplingprogramma van
de PFA en resultaten die
de afgelopen vijf jaar zijn
geboekt.
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,,De pelagische visserij met vriestrawlers in Nederland en omringende landen
heeft een lange traditie van bemonstering
van vangsten. Zo wordt van de verschillende partijen vis bepaald hoe groot en
zwaar de vis is, wat het vetgehalte is en
of er hom of kuit in zit. Die bemonstering
was en is belangrijk voor de verkoop van
de vis; potentiële klanten willen weten
wat de kwaliteit is van de partijen vis die
ze willen kopen.
Toen ik in 2014 de overstap maakte van
visserij-onderzoeker bij het toenmalige
IMARES naar hoofd Onderzoek bij de PFA
was ik eigenlijk nauwelijks op de hoogte
van de omvang en diepte van de onderzoeken die plaatsvonden aan boord van
de trawlers of tijdens de aanlandingen in
de vrieshuizen. Het was alsof er een parallelle wereld bestond naast die van het
reguliere visserijonderzoek. Een parallelle
wereld met enorm veel potentie voor het
bijdragen aan de kennisbasis voor visserijbeheer. Daarom werd self-sampling een
van de speerpunten in de kennisagenda
voor de pelagische visserij die in 2014 door
de PFA werd vastgesteld.
De belangrijkste uitgangspunten voor
de self-sampling in de pelagische visserij
zijn dat er zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van reeds bestaande meetprogramma’s, dat de opslag van gegevens
wordt gestandaardiseerd en dat zowel de
visserij zelf als de wetenschap profijt kunnen hebben van de gegevens die daarmee
beschikbaar komen.
In de tweede helft van 2014 werd een
voorzichtig begin gemaakt met het selfsamplingprogramma aan boord van twee

TREKLIJST
Al snel bleek dat de verschillende
schepen ook regelmatig iets afwijkende
procedures en formaten hanteerden.
Iedere schipper in de pelagische vloot
hield wel op een of andere manier een
treklijst bij met datum, positie, vistuig

en vangsten. Aanvankelijk werden die
treklijsten bijgehouden in een agenda of
notitieblokje, maar gaandeweg gebeurde
dat steeds vaker in Excel. Hoewel er veel
overeenkomsten waren tussen treklijsten
van verschillende schippers, waren er toch
behoorlijk wat verschillen in de opzet van
de Excel-spreadsheets. De belangrijkste
les van de eerste self-sampling-reizen was
dan ook dat er een grote behoefte was aan
standaardisatie, terwijl er ook maatwerk
nodig moest zijn.
Daarom werd in die fase Microsoft
Excel het belangrijkste hulpmiddel voor
de self-sampling. Het zorgde ervoor dat de
gegevensstroom kon worden gestandaardiseerd door alleen bepaalde types invoer

Jaap van Duyvenbode, vismeester van de KW
172 ‘Dirk Dirk’ en daarvoor van de ‘Jan Maria’.

Willem Herbert, vismeester van de GDY 151 ‘Annelies Ilena’, bezig met de verwerking van een monster horsmakrelen.

trawlers, de SCH 81 ‘Carolien’ en de toenmalige BX 791 ‘Jan Maria’. Aanvankelijk
was het vooral zaak om van elkaar te
leren; voor mij als onderzoeker om te
snappen hoe de processen aan boord werken, hoe de vis wordt behandeld en welke
gegevens worden bijgehouden, en voor de
bemanningen om te snappen naar welke
gegevens ik op zoek ben.

Wetenschapper bij de PFA Martin Pastoors:
,,De terugkoppeling richting de bemanning is
een essentieel onderdeel van het self-samplingprogramma.’’

Voorbeeld van de self-sampling rapportages
die worden gemaakt voor verschillende ICESexpertgroepen (HAWG en WGDEEP) en de
jaarrapportage.

mogelijk te maken, terwijl tegelijkertijd
maatwerk kon worden geboden door
kolommen of tabbladen aan of uit te zetten voor specifieke schepen. Daarna ging
het snel.
In 2015 waren er al acht schepen die
op een of andere wijze betrokken waren
bij de self-sampling, waarmee ruim 1.700
trekken en een totale vangst van 128.000

ton werden bemonsterd. In 2016 waren er
elf deelnemende schepen, in 2017 waren er
vijftien schepen en vanaf 2018 deden alle
schepen binnen de PFA op een of andere
wijze mee met de self-sampling. Zo werden er in 2018 bijna 6.000 trekken bemonsterd, die een vangst van in totaal ruim
450.000 ton vertegenwoordigden.
Elke reis die wordt bemonsterd
wordt omgezet in een reisverslag voor de
bemanning en de rederij. Dit werk wordt
uitgevoerd door Floor Quirijns (ook een
voormalig IMARES-medewerker), vanuit
haar adviesbureau in Frankrijk. Omdat de
verwerking van de self-samplinggegevens
in grote mate is gestandaardiseerd, is het
genereren van een reisverslag zeer snel
uit te voeren. In het beste geval krijgen
we de gegevens van een reis opgestuurd
nadat de laatste trek is verwerkt en kan
het schip het reisverslag al in de mailbox
hebben voordat ze weer binnen zijn in de
haven.
De terugkoppeling richting de bemanning is een essentieel onderdeel van
het self-samplingprogramma, omdat
het de relatie tussen data-verzamelaars
en data-gebruikers zichtbaar maakt en
tegelijkertijd ook belangrijk is voor de
kwaliteitscontrole van de gegevens. De
reisrapportages zijn regelmatig ook aan-
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Figuur 1. Overzicht van alle bemonsterde
trekken per jaar in de Noordoost Atlantische
Oceaan. Het totaal aantal trekken staat aangegeven in de linkerbovenhoek. Het jaar 2020 is
slechts tot en met medio mei.

leiding om verder onderzoek te doen naar
gerichte vragen van de bemanningen over
bepaalde trends die ze waarnemen.

INTERESSANT VOOR DE
WETENSCHAP?
Natuurlijk wordt er in het wetenschappelijk onderzoek al lange tijd informatie verzameld over de pelagische visserij. Dat gebeurt door zogenaamde marktbemonstering en door waarnemersreizen.
Omdat vriestrawlers de vis niet leveren
via een visafslag, zoals de kotters, vindt
de marktbemonstering plaats aan boord

van een aantal trawlers (drie-vier) door
de bemanning van die trawlers. In feite is
dat ook al een soort self-sampling, ware
het niet dat in dit geval er alleen monsters
worden verzameld die worden opgehaald
door Wageningen Marine Research. Deze
bemonstering is de basis voor de vaststelling van de lengte- en leeftijdssamenstelling van de Nederlandse vangsten. De
waarnemersreizen werden in het verleden
gebruikt om de discard-hoeveelheden en
-samenstelling vast te stellen, en sinds de
invoering van de aanlandplicht voor het
vaststellen van de samenstelling van de
vangst.
De self-sampling in de pelagische
visserij voegt een nieuwe dimensie toe
aan de kennis over de visserij omdat er
een veel hogere ruimtelijke en temporele
resolutie mogelijk is. Waar bij het traditionele wetenschappelijk onderzoek wordt

gewerkt met monsters van een beperkt
aantal schepen, hebben we in de selfsampling informatie beschikbaar van alle
deelnemende schepen in alle verschillende visserijen die ze uitvoeren (zie figuur
1 voor een overzicht van de bemonsterde
trekken in de Europese visserij). Daardoor
kunnen we veel meer informatie beschikbaar maken voor specifieke gebieden of
periodes, bijvoorbeeld de vangsten van
makreel in januari, om iets te weten over
het begin van de makreeltrek (zie figuur 2,
pagina 33) of de lengte-verdeling per ICESgebied.
Bovendien werkt de self-sampling min
of meer real-time, zodat we altijd de meest
recente gegevens beschikbaar hebben. Dat
is interessant voor het wetenschappelijk
onderzoek, omdat we bijvoorbeeld gegevens kunnen leveren over de vangsten in
het lopende jaar, terwijl de wetenschap-
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pelijke gegevens alleen tot het vorige jaar
beschikbaar zijn. Maar het is ook interessant voor de visserij, omdat we een beeld
krijgen van de populatie-opbouw van verschillende soorten zoals we dat zien in de
vangstsamenstellingen. Daarmee zien we
het grotere plaatje van de hele visserij.

HOE GEBRUIKT?
De self-samplinggegevens kunnen
voor veel verschillende toepassingen
worden gebruikt. Naast de algemene jaarrapportage die wordt gemaakt van de
self-samplinggegevens van alle soorten
en in alle gebieden, worden ook specifieke
rapportages gemaakt voor de expertgroepen die op een bepaald onderwerp actief
zijn. Dus voor de ICES-haringwerkgroep
maken we een rapportage over de haringbemonstering, voor de ICES-werkgroep
voor wijd verspreidde soorten maken we
een rapportage over makreel, horsmakreel, blauwe wijting en Atlanto-scandic
haring en voor de ICES WGDEEPwerkgroep maken we een rapportage over
de visserij op zilversmelt.
Dankzij een goede samenwerking met
WMR is het vervolgens ook mogelijk om
deel te nemen aan die expertgroepen,
zodat de resultaten kunnen worden toegelicht en de wetenschappelijke inbreng
vanuit de sector kan worden geborgd.
Daarmee kunnen we ook helpen bij de
interpretatie van de uitkomsten van
assessments. Bijvoorbeeld in de assessment van Noordzeeharing, waar we een
toename zien van de vangsten van oudere
haring in de recente jaren. Vergelijking
met de self-samplinggegevens laat zien
dat de maat van de haring wel grof is
maar nauwelijks toeneemt. Het is dus niet
zozeer een verandering in selectiviteit van
de visserij maar vooral een effect van het
steeds ouder worden van de vis bij een
gelijkblijvende lengte.
De self-sampling van de pelagische
visserij speelt een cruciale rol bij de visserijen buiten Europa (West-Afrika en de
zuidelijke Pacific); daar waar relatief weinig routinebemonstering plaatsvindt. In
die gebieden zien we dat de self-samplinggegevens een directe rol kunnen spelen
in de stock-assessments en het begrijpen
van de trends voor de verschillende soorten. Om die reden worden ook specifieke
rapportages gemaakt voor de FAO CECAF
werkgroep (voor het centraal-oostelijk
deel van de Atlantische Oceaan) en de

Figuur 2. Overzicht van de vangsten per trek van makreel in de maand januari van de verschillende
jaren. Dit geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van de vangsten en ook van de trek van
makreel naar de paaigebieden (op de x en y assen staan de breedte- en lengtegraden).

SPRFMO (regionale beheerorganisatie
voor de zuidelijke Pacific). Ook hier geldt
dat we vanuit de industrie een persoonlijke bijdrage leveren aan de expertgroepen. zodat we niet alleen de data opsturen
maar ook betrokken zijn bij de interpretatie van die gegevens.
Maar ook voor de visserij zelf zijn de
self-samplinggegevens van groot belang,
als er bijvoorbeeld vragen worden gesteld
over de visserij in bepaalde gebieden of
seizoenen. Zo waren er onlangs bijvoorbeeld vragen over de vangsten van PFAschepen in de zone van 6 tot 12 mijl van de
Franse kust. Doordat we van alle schepen
de vangstsamenstellingen weten, konden
we heel snel uitrekenen dat tussen de
0,9 en 2,0 procent van de trekken in Het
Kanaal werden gedaan in de Franse zone
tussen 6 en 12 mijl.

PFA-VLOOT ALS
ONDERZOEKSVLOOT
De self-sampling in de PFA-vloot is
opgezet om basisgegevens te verzamelen
over de visserij en de samenstelling van
de vangsten. Maar er is een belangrijke
bijkomende waarde. Doordat we binnen
de PFA intensief contact hebben tussen
‘PFA-onderzoekers’ en de bemanningen
van de schepen, is het ook mogelijk om in
te spelen op nieuwe vragen die ontstaan.
Zo kwam in 2019 de vraag op naar

de paai-cyclus van makreel en hoe de
samenstelling van hom en kuit verandert
door het jaar heen. Deze gegevens zijn erg
belangrijk voor het interpreteren van de
driejaarlijkse ei-survey voor makreel en
horsmakreel. Door de goede contacten
met de bemanningen van de schepen was
het mogelijk om aan een aantal schepen
te vragen om per reis 25 makrelen apart te
houden en de hom of kuit te scheiden van
de vis. Daardoor konden we gedurende
het hele jaar en in alle visserijgebieden
makrelen verzamelen om te laten analyseren door WMR. We verwachten binnenkort over de resultaten van die bemonstering te kunnen rapporteren.
Mijn persoonlijke waarneming is dat
de PFA self-sampling een grote verandering heeft bewerkstelligd binnen de PFA
zelf, en tussen de PFA en de onderzoeksinstituten en ICES, omdat we worden
gezien als echte onderzoekspartner. In
het bredere visserijbeheer worden we nu
gezien als verantwoordelijke sector, die de
eigen gegevensverzameling op orde heeft.
Inmiddels is deze benadering ook al nagevolgd in de Schotse pelagische visserij.
Ik denk dat dit een van de elementen
zal zijn voor een duurzame toekomst van
visserij: dat vissers een actieve en gewaardeerde bijdrage leveren aan het onderzoek
dat nodig is voor het duurzaam beheren
van visbestanden.’’
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