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Algemeen
1.1. Reisdoelen
De survey bestaat uit 62 vaste stations, verspreid over de zuid westelijke Noordzee. De tijdsreeks met een 4 m boomkor
met kettingmatten als standaard vistuig begon in 1992, waarbij elk station éénmaal bevist wordt met een sleepduur van 30
min aan een snelheid van 4 knopen. De specifieke objectieven van de NS-BTS zijn:








monitoring van de visfauna d.m.v. het bemonsteren van de lengte- en leeftijdsamenstelling van de demersale
vissoorten
bemonstering van de soortensamenstelling van het epibenthos (aantallen en gewicht)
het verkrijgen van een visserij-onafhankelijke schatting van de dichtheid van de meest algemene leeftijdsgroepen
van schol en tong in de Noordzee t.b.v. stock assessment
het verkrijgen van een visserij-onafhankelijke schatting van de dichtheid van de meest algemene leeftijdsgroepen
van kabeljauw, tarbot, griet, schar (sinds 2018) en tongschar (sinds 2018) in de Noordzee
bemonstering van de lengtesamenstelling en geslachtsverhouding van haaien en roggen
bemonstering van de lengtesamenstelling en geslachtsverhouding van zeekreeft (Homarus gammarus) en
Noordzeekrab (Cancer pagurus)
bemonstering van de hoeveelheid en samenstelling van het marien afval gevonden in het net

1.2. Gebruik resultaten en data-opslag
De uitkomsten van de BTS worden gebruikt voor de bestandsraming van schol en tong in de Noordzee, uitgevoerd door de
ICES WG on the Assessment of Demersal Stocks in the North Sea and Skagerrak (WGNSSK). Daarnaast gebruikt de ICES WG
on Elasmobranch Fisheries (WGEF) de informatie over haaien en roggen. De gegevens over stekelrog worden gebruikt voor
de beoordeling van het marien milieu onder Descriptor 1 van het Marine Strategy Framework Directive (MSFD). De
gegevens over marien afval worden gebruikt door de ICES WG on Marine Litter (WGML).
ICES WG on Beam Trawl Surveys (WGBEAM) analyseert de BTS gegevens ook voor verspreidingsplots en jaarreeksen
(http://www.ices.dk/workinggroups/ViewWorkingGroup.aspx?ID=176).
Aan boord worden alle vangstgegevens die met de digitale meetplanken geregistreerd werden lokaal opgeslagen in rugged
tablets. Bij aankomst worden deze gegevens gesynchroniseerd naar de Smartfish databank van ILVO (SmartFish,
www.smartfisheries.be) en geaggregeerd met alle andere gegevens (litter, epibenthos en abiotische gegevens). Daarna
volgt een grondige kwaliteitscontrole (in Smartfish, Power Bi en R) voor upload in de ICES survey database: DATRAS
(http://datras.ices.dk).

1.3. Planning en administratie
1.3.1. Project
De NS-BTS is een verplicht onderdeel van het Belgisch Nationaal datacollectie programma (NDGP) onder de Europese
verordening no. 199/2008.
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1.3.2. Planning survey
De survey bestaat uit twee delen, week 1 (26/08/2019-30/08/2019) en week 2 (02/09/2018-06/09/2018), waarin getracht
wordt alle 62 stations te bevissen. Beide weken zijn continue reizen. Het onderzoekvaartuig RV Belgica zal vertrekken op
26/08/2019 om 11u vanuit de haven van Zeebrugge (iedereen dient om 9u aan boord te zijn). Op vrijdag 30/08/2019 om
18u (afhankelijk van het getij) wordt binnengevaren in de haven van Great Yarmouth (UK) voor het weekend. De wissel van
wetenschappers gebeurt op zaterdagmiddag. Op maandagochtend 02/09/2019 om 8u wordt opnieuw uitgevaren uit Great
Yarmouth om week 2 aan te vangen. De laatste sleep is op donderdag 05/09/2019 en op vrijdag 06/08/2019 wordt koers
gezet naar Zeebrugge om kort voor de middag uit te schepen. De lijst met deelnemers is terug te vinden in Tabel 1.
Tabel 1: deelnemers BTS 2019

NAME

26/08 - 30/08/19

02/09 - 06/09/19

Loes Vandecasteele

X

X

Lies Vansteenbrugge

X

Patrick Calebout

X

X

Jürgen Bossaert

X

X

Glenn Kyndt

X

X

Benedict Deputter

X

X

Coenraad Deputter

X

X

David Vuylsteke

X

X

Sebastian Uhlmann

X

Silvia Paoletti1

X

Sam Vanhoorne1

X

Severiano Demarel1

X

Manu Claessens1

X

Justin Defever1

X
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Totaal

10

1Toelating
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voor inscheping werd voor deze personen aangevraagd bij ODNatuur.

In 2019 gaan geen observers uit de visserijsector of uit onderzoeksinstellingen van andere landen mee.

1.3.3. Formulieren
Kopijen van onderstaande formulieren worden meegenomen aan boord:
-

Detailprogramma cruise (Loes)

-

Diplomatic clearance VK & Frankrijk (Loes)

-

Invulformlieren:
o

Brug (Patrick)

o

Gewichten vis (Benny)

o

Epibenthos (Loes)

o

Litter (Loes)

-

Overzicht FAO codes soorten (Benny)

-

Determinatie materiaal (Loes)

-

Formulier registratie overuren

-

Schrapkaarten (Benny)

1.3.4. Uitrusting
-

-

Meettafels
Elektronische meetplanken incl. magneet, oortje en rugged tablet:
o VLASHER: lengtemetingen & kleine weegschaal (Coenraad)
o VLIEGER: lengtemetingen (Benny)
o PUKKEL: Overleving (Sebastian)
o PLOATE: back-up
Manden (60 L)
Bakken om vangst in op te vangen
Sorteerbakken (grote voor vis en kleine voor epibenthos)
Grote weegschaal
Kleine balans (gekoppeld aan meetplank)
Messen
Pincetten
Scharen
Schuifmaat
Otolietenbakken (‘blokken’)
Labohandschoenen
Potloden en slijpers
Stiften
Mappen voor bewaren formulieren
7

-

Labels
Plastieken zakken (verschillende formaten)
Laptops (incl. oplader)
Fototoestel (incl. adapter)
Camera en go pro (geleend van techniek)
Oliegoed, laarzen en gutters
Reddingsvesten en helmen (ook aan boord beschikbaar)

Privémateriaal:
-

Identiteitskaart
GSM
Slaapzak (eventueel extra kussen)
Toiletgerief
Handdoeken
Werkkledij & vrijetijdskledij
Medicijnen

Vooraleer aan boord gegaan wordt met de elektronische meetplank wordt de rugged tablet met de smartfish applicatie
getest. Er wordt nagegaan of de batterij volledig is opgeladen en of alle apparaten (bv. kleine weegschaal) correct gelinkt
zijn. Dit gebeurt in samenspraak met het ILVO-D1 ICT team. De grote weegschaal wordt gekalibreerd voor vertrek én de
maaswijdte van het net wordt gecontroleerd.

8

1.4. Onderzoeksschepen en vistuig
De Internationale Noordzee BTS wordt uitgevoerd door de Isis (NED), Tridens (NED), Belgica (BEL), Cefas Endeavour (VK) en
de Solea (GER). De Nederlandse schepen vissen met een 8 meter boomkor, de Solea met een 7 meter boomkor, de Belgica
en de Cefas Endeavour met een 4 meter boomkor.
Het Belgische vistuig is voorzien van kettingmatten en de maaswijdte van de kuil is 40 mm (zie Figuur 1).
De hoofdwetenschappers van de verschillende landen onderhouden het contact om (indien mogelijk) een aantal
vergelijkende trekken te doen tijdens de survey. Dit is wenselijk om op termijn de relatieve vangstefficiëntie van de tuigen
ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen.

Plan visnet boomkor 4 meters belgica
Rug

BOVENPEES 3,80 meter tussen de ogen
120 schools dubbel gebreid
119 schools

Spaan 12 enkel

1 op 2 gesneden beide zijden

86 schools

garen 6mm

34 schools
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Plan: Buik
6.Oren

6.Oren

1op 8

30.dubbel ezeloren
30.dubbel ezeloren

30 schools
spaan12 dubbel

1op8

spaan 12 dubbel
6 buikschools

1 op2 gesneden

1 op 2 gesneden

86 schools
55,5 schools

Spaan 12 dubbel
garen 6mm

34 schools

ONDERPEES

30.RINGEN

6.RINGEN
ONDERPEES volle lengte
9,50 meter

30.RINGEN

Figuur 1: plan optuiging BTS met RV Belgica

10

Bemonstering
2.1. Prioriteiten
De bemonstering van de 62 standaardstations (locaties in Bijlage 1) conform het BTS protocol (zie hieronder) zijn prioritair
op alle andere extra werk.
Wat betreft verzamelen van otolieten en andere biologische informatie hebben de commerciële vissoorten die gebruikt
worden in de assessments prioriteit (tong & schol), het verdient echter de voorkeur om alle vissoorten zoals genoemd in
paragraaf 2.3.3 (snijmonsters otolieten) te snijden.

2.2. Vismethode
2.2.1. Sleepduur
De BTS slepen worden enkel overdag uitgevoerd, er wordt geen uitzondering gemaakt. De sleepduur bedraagt 30 minuten,
vanaf het moment dat het net de bodem raakt. Uitzonderlijk kan de sleepduur minimaal 15 minuten en maximaal 40
minuten bedragen. De vissnelheid (over de bodem) bedraagt 4 knopen.

2.2.2. Visposities
Bijlage 1 omvat het programma voor de bemonstering in 2019. Er zijn 14 kwadranten (= ICES statistical rectangles) waarin
gevist wordt. De namen van de stations staan op de kaart vermeld.
In elk kwadrant worden minimaal 3 stations bevist (met uitzondering van 34F1). In de monding van de Thames liggen meer
stations omdat dit een belangrijk paaigebied is voor tong. De posities van de stations werden historisch bepaald en er mag
maximaal 5 zeemijl afgeweken worden van het oorspronkelijk coördinaat. Indien vissen onmogelijk is op de geplande
locatie, beslissen gezagvoerder, schipper en hoofdwetenschapper in overleg over een alternatieve positie of indien echt
niet anders mogelijk om het station niet te bevissen.

2.2.3. CTD
Gedurende de volledige survey wordt een CTD aan het net bevestigd voor een continue profiel over elke vistrek.
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2.3. Vangstverwerking
2.3.1. Flow

2.3.2. Lengtemetingen van vis
De vangst wordt geheel uitgezocht voor vis, gesorteerd tot op soort, gemeten m.b.v. de digitale meetplank en automatisch
geregistreerd in Smartfish. Alle vis wordt tot op 1 mm nauwkeurig gemeten. Voor haaien en roggen, wordt de
lengteverdeling per geslacht bepaald. Mannetjes en vrouwtjes moeten apart gemeten worden (d.w.z. één sample per
geslacht). Om hun overlevingskansen te maximaliseren worden haaien en roggen op een correcte manier (zoals in de
Harokit richtlijnen beschreven) gehanteerd en zo snel mogelijk gemeten en overboord gezet. Let op: er gaat geen vis
overboord zolang het net onder water is.
Optioneel: indien de vangst groot is kunnen de grote vissen (aan de uiteinden van de length frequency curve) uitgezocht
worden, waarna een representatief staal van de resterende bulk genomen wordt. Hiervoor geldt: het minimum aantal te
meten vissen bedraagt 50 individuen per soort. Het resterende aantal wordt onder count in Smartfish geregistreerd.
Van iedere soort wordt het totaalgewicht per sleep bepaald (=total weight). Als een deel van de totale vangst is gemeten,
wordt ook het gewicht van het substaal bepaald (=sample weight). Registratie van de vangstsamenstelling en gewichten
gaan rechtstreeks in Smartfish, maar worden ter controle ook nog bijgehouden op papier.
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2.3.3. Bemonstering invertebraten
De volgende soorten worden tot op 1 mm nauwkeurig gemeten: zeekat (Sepia officinalis) en gewone pijlinktvis (Loligo
vulgaris). Van zeekat en inktvissen wordt de lengte van de mantel gemeten. De volgende soorten worden per geslacht
gemeten: Noordzeekrab (Cancer pagurus), zeekreeft (Homarus gammarus) en Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). Dus:
mannetjes en vrouwtjes worden apart gemeten (m.a.w. één sample per geslacht). Van kreeften wordt de carapaxlengte
gemeten en van noordzeekrab de carapaxbreedte.

Nadat alle vis, noordzeekrabben, zeekreeften, marien afval en stenen uit de vangst verwijderd werden, wordt de
epibenthos uitgezocht. Hiervoor wordt een representatief substaal genomen (bv. 1/3 mand). Van de minder algemene
grotere organismen zoals wulk (Buccinum undatum), noordkromp (Arctica islandica), grote spinkrab (Maja squinado),
kleine achtarm (Eledone cirrhosa), gewone octopus (Octopus vulgaris) en dwerginktvis (Sepiola) worden alle dieren tijdens
passage bij de uitsortering van de vis reeds uitgegooid. Van de meer algemene (doorgaans kleinere) soorten wordt een
substaal genomen door uit het begin, midden en eind van de vangstsortering een mand te bewaren, waarvan na menging
één mand geheel of deels wordt uitgezocht.
Het gewicht van het substaal wordt geregistreerd en alle epibenthos in het substaal wordt tot op een zo laag mogelijk
taxonomisch niveau geïdentificeerd. Voor elke soort wordt het staalgewicht geregistreerd en de individuen in het staal
geteld. Indien tellen niet mogelijk is vanwege kolonievormende soorten of gefragmenteerde organismen (bv.
dodemansduim, kwallen, flustra, vossestaart) wordt enkel de aanwezigheid van de soort genoteerd en een inschatting
gemaakt van het staalgewicht op basis van het volume aanwezig in het substaal.
Alle volle eieren van haaien, roggen en koppotigen worden ook tot op de soort gedetermineerd (zie ook
http://home.planet.nl/~bor00213/) en geteld. Invoeren in Smartfish met maturity=e (ei).
De restfractie (meestal dood schelpenmateriaal) wordt ook gewogen.
Het totale gewicht van de epibenthos in de vangst wordt bepaald door de resterende vangst die niet gesorteerd werd in
manden op te vangen, te wegen en samen met het substaal op te tellen. Dit gewicht is nodig om achteraf de ratio te
berekenen voor de opwerking van epibenthos. Eens alles genoteerd is en er niet meer gevist wordt, mag de vangst terug
over boord gegooid worden.
Voor alle vis en epibenthos geldt: alle onbekende soorten en soorten waarvan determinatie onzeker is, voorzien van
label, invriezen en meenemen naar het lab! Indien mogelijk foto’s maken van de verse exemplaren.
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2.3.4. Snijmonsters otolieten
Ten behoeve van de leeftijdsgegevens worden de volgende biologische parameters verzameld: lengte (tot op de mm),
gewicht (tot op de gram), geslacht en de otolieten (bij voorkeur beide otolieten van een vis). De rijpheid (maturiteit) hoeft
enkel bepaald te worden voor vis die in de zomer paait zoals tongschar. Het scoren van maturiteit wordt aan de hand van
de puntschaal in Bijlage 2 (zoals vastgesteld tijdens de ICES maturity workshops) uitgevoerd.
Snijmonsters worden verzameld per kwadrant (=ices rectangle). De kwadranten staan aangegeven in Bijlage 1. In Tabel 2
staat voor elke soort het aantal vissen dat per kwadrant gesneden moet worden. Otolieten worden altijd ’s avonds
gesneden nadat alle visactiviteit afgelopen is. Elke vis wordt opnieuw gemeten en lengte, geslacht, maturiteit en individueel
gewicht worden via de digitale meetplank en de daaraan gekoppelde weegschaal in Smartfish geregistreerd. Het
otolietenpaar wordt in otolietenblokken bewaard waarbij het unieke volgnummer op de blok overeenkomt met het
volgnummer die in Smartfish geregistreerd wordt. Bij het verzamelen van biologische informatie wordt de vis eerst
gedood (door de kop door te snijden) voordat de buik wordt opengesneden voor bepaling van het geslacht of de rijpheid.
In het geval van kabeljauw wordt bij het gutten een markering gemaakt in de staartvin om het geslacht aan te tonen,
zodanig dat deze informatie ’s avonds in het systeem kan opgenomen worden.
Indien de exemplaren te klein zijn om te snijden aan boord, wordt de vis gelabeld, apart ingevroren en meegebracht
naar het labo.
Tabel 2: aantal snijmonsters per rectangle

SOORT

#/cmklasse per rectangle

Tong

3

Schol

2

Kabeljauw

alles

Tarbot

alles

Griet

alles

Schar

3

Tongschar

3

Zeebaars

alles
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2.3.5. Litter en debris
Tijdens het uitsorteren van de vis wordt alle afval en stenen die in de vangst zitten apart gelegd. Alle stenen worden samen
gewogen om een inschatting te maken van de verhouding levend/niet-levend materiaal in de vangst.
Het marien afval wordt in categorieën opgedeeld (m.b.v. de internationaal geaccepteerde methode van Cefas), waarbij het
aantal, gewicht, de grootteorde en eventuele aanwezigheid van bevestigde organismen op de hiervoor voorziene papieren
genoteerd worden. Voor elke unieke categorie wordt één lijntje ingevuld, waarbij het aantal items die in de sleep aanwezig
waren vermeld wordt.

2.3.6. Overig
Indien er gemerkte vis (haaien, roggen of andere soorten) wordt aangetroffen dienen deze geregistreerd te worden (soort,
geslacht bij haaien en roggen), lengte en merknummer. Een foto is wenselijk.
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Afronding van de survey
3.1. Opslag van de gegevens
3.1.1. Sleepinformatie
Alle sleepinformatie wordt tijdens de campagne in de brug op papier genoteerd. Datum, tijdstip, shoot en haul positie
worden achteraf in Smartfish (onder haul>details) aan de juiste sleep gelinkt. Diepte, windrichting, windsterkte en
warplengte worden ingegeven in Excel en naar IT doorgestuurd voor import in de databank.

3.1.2. Vangstinformatie
Alle vangstinformatie van vis en invertebraten die gemeten worden, komen rechtstreeks in Smartfish via de digitale
meetplank. De leeftijden worden achteraf via de otoliet-id. aan de desbetreffende vissen gekoppeld.
Epibenthos wordt voorlopig nog op papier genoteerd en achteraf manueel in Smartfish ingevoerd. Ook litter wordt nog
steeds op papier geregistreerd en achteraf in Excel ingegeven en bewerkt om uiteindelijk in het juiste formaat naar ICES
door te sturen voor upload in DATRAS.

3.1.3. Temperatuur en saliniteit
Oppervlakte temperatuur en oppervlakte saliniteit worden uit het ODAS systeem van RV Belgica gehaald. Bodem
temperatuur en bodem saliniteit gegevens worden als tekstbestanden uit de CTD geëxtraheerd waarbij telkens het
gemiddelde over elke sleep berekend wordt. Deze gegevens worden samengevoegd met de sleepinformatie in de Excel
template en naar IT gestuurd voor import in de databank.

3.2. Otolieten en aflezingen
Na de reis worden labofiches aangemaakt voor de geregistreerde otolieten in Smarfish. De mensen van het otolietenlabo
maken coupes van de otolieten en lezen de leeftijden af m.b.v. Smartdots. Na controle worden de leeftijden bij de andere
gegevens in Smartfish toegevoegd.

3.3. Kwaliteitscontrole van gegevens
De hoofdwetenschapper controleert de gegevens in Smartfish en Power Bi. Na goedkeuring wordt de status van de trip in
Smartfish op “consolidated” gezet en wordt het juiste formaat gegenereerd in R voor upload naar DATRAS. De upload naar
DATRAS gebeurt in verschillende fasen, waarbij eerst alle visgegevens die nodig zijn voor de heropening van het advies
gecontroleerd en opgeladen worden. Later volgt een tweede upload met de volledige set aan gegevens, inclusief
epibenthos.
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3.4. Workflow in Plan-It
Na registratie wordt de workflow voor alle taken onder BTS 2019 in Plan-it bijgehouden.
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Overige projecten uit te voeren tijden BTS
4.1. Test protocol overleving op pladijs (Sebastian &
Silvia)
Met ingang van 1/01/2019 worden BRP en/of flip-up continu toegepast worden volgens decreet. De doelstelling van het
project Overleving monitoren is om na te gaan of het gebruik van deze aanpassingen een effect oplevert op overleving voor
teruggegooide schol (en tarbot). Met dit project zullen gegevens verzameld en resultaten te verkrijgen over de
overlevingskansen van schol en tarbot die overboord worden gezet. De resultaten zullen worden opgenomen in de
regionale discardplannen en dienen als ondersteuning bij het eventueel aanvragen van een verlenging van de reeds
toegepaste uitzonderingsmaatregel.
Het doel van Overleving monitoren (2019-2021) is tweeledig:




Het opstarten van een monitoringstudie om het effect van de introductie van twee technische maatregelen in het
groot vlootsegment (BRP, flip-up) op de overleving na teruggooi van schol gevangen door Belgische
boomkorvissers te onderzoeken;
Het formuleren van aanbevelingen om de overleving van schol (en tarbot) te verbeteren op basis van nieuwe data
en inzichten.

Tijdens de Belgica campagne is de doelstelling om een werkbare protocol uit te werken die toepasbaar gaat zijn op
commerciële reizen om 1) vitaliteit te bepalen van ondermaatse schol met de elektronische meetplank en 2) vangst
hoeveelheid en vangst samenstelling nauwkeurig te bepalen met zicht op ongewenste bijvangsten en vooral de hoeveelheid
stenen, zand en debris die onder omstandigheden een bijdrage zou kunnen leveren aan de beschadiging van platvis in de
kuil.

4.2. VISIM (Sam & Justin)
Tijdens de surveys aan boord van de Belgica in september 2019 zal preliminair onderzoek verricht worden naar de
implementatie van beeldherkenning op vissersschepen. Dit onderzoek zal voornamelijk bestaan uit het verzamelen van
beeldmateriaal die later geanalyseerd en gebruikt zal worden als databron waarop het beeldherkenningssysteem zal
worden uitgevoerd.
Het onderzoek aan boord van de Belgica zal voornamelijk gebeuren tussen het slepen door waarbij verschillende
hoeveelheden vis van verschillende soorten uit de vangst geselecteerd zullen worden om gebruikt te worden tijdens de
experimenten. Deze vissen zullen hierna op een egale achtergrond gebracht worden, waarbij foto’s gemaakt zullen worden
onder verschillende parameters. De verschillende parameters die getest worden zijn onder andere het effect van de lengte
van de vissen, de densiteit van de vissen en het effect van overlapping op de nauwkeurigheid van de soortenidentificatie
en lengtemeting via beeldherkenning. Ook zal onderzocht worden wat het effect is van verschillende achtergrondruis
(discards) op de nauwkeurigheid van het systeem. Vissoorten waarvan beeldmateriaal zal gebruikt worden tijdens deze
experimenten omvatten zowel verschillende soorten platvissen en kabeljauwachtigen, alsook roggen en haaien.
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4.3. RAYSCAN (Sam & Justin)
De Rayscan is een tool die gebruikt kan worden door de visser om de roggen die gevangen worden tijdens een vistrip
nauwkeurig te determineren. Via het gebruik van de smartphone kan een foto gemaakt worden van de rog die daarna via
beeldherkenning tot op naam gebracht kan worden.
Binnen het kader van dit project zullen experimenten uitgevoerd worden aan boord van de Belgica tijdens de surveys in
september 2019. Deze experimenten zullen eruit bestaan om na de sleep de roggen te sorteren per soort en geslacht.
Daarna zullen foto’s genomen worden van beide kanten alsook met variabele achtergronden. Hierbij zal zowel een egale
achtergrond als een achtergrond bedekt met discards gebruikt worden. Roggen die kleiner zijn dan de minimummaat of
behoren tot soorten die buiten de visserij vallen zullen zo snel mogelijk terug overboord gebracht worden.
Zie het volledige protocol in Bijlage 3.

4.4. Digitale beeldanalyse
platvis (Sebastian & Silvia)

van

verwondingen

op

In vervolg van eerder onderzoek om een methode en toestel te ontwikkelen waarmee externe bloedingen en verwonding
op de buikzijde van platvis wordt bepaald met behulp van digitale beeldanalyse (Uhlmann et al., in review), is het doel van
dit onderzoek om het referentie dataset van beelden uit te bouwen, en ook beelden van ondermaatse roggen te verzamelen,
en daarvoor een portabel foto studio toestel te gebruiken. Het overkoepelende doel is om een nauwkeurige methode te
ontwikkelen om verwonding op platvis en rog te kunnen bepalen en meer subjectieve scoringsmethodes te vervangen. Het
scoren van verwondingen van vissen wordt gedaan om het welzijn status van vissen op een goedkope manier te kunnen
bepalen, en zou een meerwaarde betekenen om op basis van de visuele evaluatie een inschatting te kunnen maken op de
kans van overleving bij teruggooi. Het welzijn van vissen aan boord van commerciële vaartuigen wordt door de
maatschappij meer en meer in de kijker gezet. Hierbij staat onder andere ook de vangstkwaliteit in verband met de
vismethode centraal. Een vis die er schoon uitziet, zonder zichtbare kneuzingen en bloedingen zal een betere prijs kunnen
opleveren dan een vis die beschadigd is. Niet alleen het effect van het gebruikte vistuig en de visserij moeten beschouwd
worden in context van de vangstkwaliteit en de beschadiging op de vis, ook duurzaamheid van het vistuig speelt hier een
rol.
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Overige activiteiten
5.1. Protocol BTS (Manu)
Als onderdeel van zijn masterthesis zal Manu ondersteuning bieden om het nationale BTS protocol verder uit te schrijven.
Hiervoor zal hij beroep doen op de reeds bestaande survey protocol en het protocol voor de commercial sampling.
Daarnaast zal hij ook meewerken aan het opnemen en monteren van een video over de flow aan boord.

5.2. Verzamelen materiaal voor
Plastics’ (in opdracht van Bavo)

project

‘Marine

Het project ‘Marine Plastics’ beoogt enerzijds het in kaart brengen van marien (micro en macro) plastic afval in de Belgische
visserijgebieden. In dit luik zal de impact van verschillende sectoren bestudeerd worden en daarnaast een realistisch beeld
gegeven worden van de microplasticcontaminatie in visserijproducten. Door de vaak negatieve berichtgeving rond dit
onderwerp, kan een objectieve studie een positieve impact hebben op het consumentenvertrouwen. Anderzijds zal de
opstart van de monitoringsaanpak voor microplastics uitgewerkt worden als bijdrage tot het bereiken van de Goede
Milieutoestand in de Belgische Mariene Wateren. In dit luik zal de aanwezigheid van microplastics in water en sediment
worden opgemeten.
Onder het werkpakket micro-plastics in visweefsel heeft ILVO de taak om visfilets en magen te onderzoeken op
microplastics. Hiervoor is materiaal nodig van 5 platvissoorten en Noordzeekrab uit de Noordzee. Zie tabel 3 voor de
aantallen. Belangrijk is dat alles gelabeld wordt met het juiste station. Indien enkel magen verzameld worden, dienen deze
verpakt te worden in aluminiumfolie om plastiek contaminatie tegen te gaan.
Tabel 3: materiaal te verzamelen voor project plastiek

SOORT

AANTAL

Grootte

Tong

60

19-24 cm

Schol

60

21-26 cm

Kabeljauw

6

29-34 cm

Tarbot

15

26-31 cm

extra magen van maatse vis

Griet

15

26-31 cm

extra magen van maatse vis

Noordzeekrab

20

> 8 cm

20

Opmerking

5.3. Verzameling materiaal voor soortenherkenningsworkshop
Ten behoeve van de determinatieworkshop in het voorjaar 2020 worden van alle vissoorten maximaal twee exemplaren
ingevroren, in aparte zakken per soort. Aan boord zal een papier bijgehouden worden met de soorten die verzameld
worden.

5.4. Moeilijk te onderscheiden soorten fotograferen
en invriezen voor determinatie in labo
Goede determinatie van met name de verschillende bepaalde soorten (bv. Macropodia, Inachus, etc.) is ingewikkeld.
Tijdens de BTS zullen heldere foto’s gemaakt worden van diverse soorten waarop de verschillen en overeenkomsten te zien
zijn. De foto’s zullen gebruikt worden om het determinatie fotoboek aan te vullen. Indien er geen tijd is om deze soorten
goed te fotograferen zullen enkele exemplaren op alcohol worden gezet om in ILVO op de foto te zetten.
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Bijlagen
1.
2.
3.

Programma BTS 2019
Op te leveren producten, verantwoordelijkheden en deadlines
Protocol Rayscanner
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Bijlage 1: programma BTS 2019
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Bijlage 2: op te leveren producten,
verantwoordelijkheden en deadlines
-

CER (online op website RV Belgica)
Cruise report (CR) & cruise summary report (CSR)
Intern reisverslag + evaluatie
Verslag WGBEAM
Indices voor tong en schol (WGBEAM)
Data voor Smartfish ILVO
Data voor ICES database DATRAS

Deadlines:
06/09/2019

CER

(Loes)

20/09/2019

CSR

(Loes)

23/09/2019

Invoer leeftijden tong & schol

(OTL lab)

30/09/2019

DATRAS BTS Q3 2019 preliminary data call

(Loes)

04/10/2019

CR

(Loes)

01/03/2020

Invoer leeftijden overige vis

(OTL lab)

13/03/2020

Kwaliteitscontrole final data

(Loes Vandecasteele)

20/03/2020

DATRAS BTS Q3 2019 Data call final data

(Loes Vandecasteele)
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Bijlage 3: protocol Rayscan
RayScan: Protocol Belgica september 2019

Beschrijving
Hieronder een beschrijving van het protocol die zal worden gehanteerd tijdens de meetcampagne aan boord van de Belgica
A962, met betrekking tot het preliminair onderzoek naar de verwerking van beeldmateriaal van diverse roggensoorten en
de identificatie ervan voor het project RayScan. Voor dit project zullen de roggen die gevangen worden tijdens de
meetcampagne gefotografeerd worden onder verschillende omstandigheden en met verschillend materiaal om het effect
van verschillende parameters op de beeldverwerking beter te begrijpen. De roggen zullen tijdens de fotosessies geplaatst
worden op een kunststof plaat, die als achtergrond zal dienen. Er zal met drie verschillende camera’s foto’s genomen
worden van de verschillende gevangen roggen tijdens de meetcampagne om te onderzoeken wat het effect is van een
verschillende kwaliteit op de verwerking van de beelden. Verder zal het effect van de aanwezigheid van ruis op de foto’s
onderzocht worden door de kunststof achtergrond te voorzien van een bepaalde hoeveelheid discard materiaal vanuit de
netten. Na de sleep zullen de roggen geselecteerd worden op basis van soort, waarna enkel de commercieel belangrijke
soorten zullen gebruikt worden voor dit preliminair onderzoek. Beschermde en commercieel onbelangrijke soorten zullen
na het nemen van enkele foto’s voor determinatie zo snel mogelijk terug in zee geworpen worden.

Protocol
1.



Meehelpen met de bemanning waar nodig.
Voorbereiden materiaal voor na de sleep.
o Camera in gereedheid brengen (sd kaart + batterij + beschermingstas).
o Bruikbare GSM in gereedheid brengen om foto’s te maken.
o Kunststof plank die dient als achtergrond tijdens de fotosessie.
o Emmer om discards op te vangen.
o Bakken om roggen in te houden.
o Twee kunststoffen planken als achtergrond (1 proper + 1 met ruis)
2.










Voor de sleep

Na het ophalen van de netten na de sleep

Vis wordt aan boord gesorteerd en roggen worden uit de aangelande vis geselecteerd en in aparte bakken geplaatst.
Dit gebeurd liefst per soort.
Hanteren van roggen (project Harokit)
Beschermde soorten worden in bakken met water gehouden om na het nemen van foto’s zo snel mogelijk terug te
smijten met het oog op een zo hoog mogelijke overlevingskans.
Discard (substraat, wieren, ongewervelden, …) wordt opgeschept vanop het dek en bewaard in een emmer.
Een van de kunststoffen planken wordt bedekt met discard.
De roggen worden een voor een op beide planken gelegd (voor en achterkant). Verschillende foto’s worden
genomen van hetzelfde individu op beide achtergronden en vanuit verschillende hoeken (bovenaan, zijwaarts, …).
Commerciële soorten worden terug in de bakken geplaats (of worden ze teruggesmeten?).
Niet commerciële (beschermde) soorten worden op de propere achtergrond geplaats voor enkele zuivere foto’s en
worden hierna direct teruggeworpen in zee.

3.



Na selectie vissen en fotosessie

Commerciële roggen worden gestockeerd bij de rest van de vangst.
Opruimen en afspoelen materiaal.
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Verwerking beeldmateriaal.
o Sorteren van genomen foto’s.
o Overleg met Sam V. omtrent bruikbaarheid foto’s en mogelijke verbeteringen, aanpassingen, …
o Aanleggen database voor stockage van foto’s van diverse roggensoorten die bruikbaar zijn voor
beeldherkenning voor de Rayscanner.

Benodigdheden








Twee kunststoffen platen
Camera met toebehoren (batterij, sd-kaart, beschermtas, oplader)
Een of meerdere GSM’s met camera van verschillende beeldkwaliteit (iPhone, Sony, …)
Sorteerbakken om de roggen in te plaatsen tijdens het maken van de foto’s
Emmer om discard in te houden
Laptop voor verwerking beeldmateriaal na fotosessie
Harokit map voor de determinatie van de verschillende roggen

Soorten
1.







Stekelrog – Raja clavata
Blonde rog – Raja brachyura
Grootoogrog – Leucoraja naevus
Kleinoogrog – Raja microocellata
Gevlekte rog – Raja montagui
Golfrog – Raja undulate
2.










Doelsoorten

Mogelijke bijvangst

Vleet – Dipterus batis complex
Kaardrog – Leucoraja fullonica
Zandrog – Leucoraja circularis
Sterrog – Amblyraja radiata
Witte rog – Rostroraja alba
Pijlstaartrog – Dasyatis pastinaca
Sidderrog – Torpedo nobiliana
Gemarmerde sidderrog – Torpedo marmorata
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