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RIJKSINSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK
JAARVERSLAG 198^
ALGEMEEN
In het kader van de reorganisatie van het Landbouwkundig Onderzoek is
met ingang van 1 januari 198U het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek
overgegaan van de Directie van de Visserijen naar de Directie
Landbouwkundig Onderzoek . Voor de doelstellingen van het onderzoek als
zodanig heeft dit geen wijziging met zich meegebracht. De algehele
invulling van wijzigingen, anders dan de doelstellingen van het onder
zoek, zal naar wordt verwacht, in de loop van 19Ô5 haar beslag krijgen.
Ook in 198U konden de meeste programma's volgens plan worden uitgevoerd
en had het onderzoek over het algemeen een bevredigend verloop. Dank
zij de steeds verder gaande mechanisering van de verwerking van waarne
mingsuitkomsten en door het inschakelen van tijdelijke medewerkers op
basis van de regeling Werkverruimende Maatregelen konden knelpunten
welke ontstaan door de verder voortgaande inkrimping van het bestand
vaste medewerkers goed worden opgevangen.
Evenals in voorgaande jaren kostte de participatie aan nationale en
internationale werkgroepen in het kader van EG, ICES en EIFAC de mede
werkers veel voorbereiding, inspanning en tijd. Het werk van deze
werkgroepen is echter van groot belang aangezien op basis van de
conclusies van deze werkgroepen, neergelegd in rapporten, nationale en
internationale overheden respectievelijk commissies (NEAFC en EG)
kunnen worden geadviseerd ten aanzien van het beleid bij het beheer van
de economisch belangrijke visstapels in de noordelijke Atlantische
Oceaan, het zeegebied waarin ook de Nederlandse zeevisserij wordt uit
geoefend.
In het kader van de algemene voorlichting over de visserij werden door
medewerkers van het instituut voordrachten gehouden tijdens de volkshogeschooldagen te Bakkeveen en Bergen.
Deelnemers aan de cursus voor jonge vissers, gegeven aan de Volkshoge
school te Bergen,bezochten het instituut te IJmuiden om kennis te nemen
van de ontwikkelingen bij het visserijonderzoek.
Medewerking werd verleend aan een aantal radio- en televisieprogramma's
waarin werd ingegaan op ontwikkelingen van enkele voor Nederland
belangrijke visstapels in de Noordzee en wateren rond de Britse eilanden,
o.a. makreel, haring en tong.
Aan de uitvoering van het onderwijsprogramma van Universiteiten,
Hogescholen en Chemische scholen werd medewerking verleend door de
opname van een 16-tal stagiaires.
Op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking werden
diverse ontwik
kelingsprojecten uit te voeren in Afrika en Zuidoost Azië, beoordeeld op
hun realiteitswaarden. Door de heer drs. R. Dijkema werden enkele korte
missies uitgevoerd in het kader van aquacultuur project in Egypte en
Zuid-Korea.
Het nieuwe onderzoekingsvaartuig "ISIS" leverde een belangrijke bijdrage
aan het onderzoek in de als kinderkamergebied zo belangrijke kustzone,
welk onderzoek door dit schip een krachtige impuls kreeg.
Voor het eerst werden dit jaar de marktbemonsteringsgegevens op nieuwe
invoerlijsten ingevuld en per terminal ingevoerd in het RIVO computer
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systeem. Via biologische controleprogramma's worden de gegevens in de
database geladen. Afgezien van enkele storingen deden zich bij het
uitdraaien van het marktbemonsteringsprogramma met behulp van het data
base systeem "ORACLE" geen grote problemen voor al vergt de verwerking
nog wel vrij veel tijd.
Evenals in 1983, kwamen in 198U de officiële aanvoerstatistieken over
het voorgaande jaar niet beschikbaar, hetgeen opnieuw een ernstige
handicap was bij het voorbereiden van werkgroepvergaderingen. Een
uitzondering op deze onbevredigende gang van zaken vormen de garnaalaanvoergegevens, die dank zij het Produktschap voor Vis en Visprodukten
beschikbaar zijn.
Vangstprognoses voor een komend jaar van de zeer snel groeiende garnaal
zijn hierdoor mogelijk, evenals een analyse van de visserij direct na
het verstrijken van een jaar.
Bij het werk aan grootte en samenstelling van visstanden begint steeds
meer de' nadruk te liggen op de vergaring van eigen informatie, zowel op
zee door middel van surveys als door contacten met het bedrijf.
De hieruit voortvloeiende verzwaring van de werklast kon in het verslag
jaar worden opgevangen door de uitstekend functionerende WVM-regeling.
Hoe belangrijk het werk op zee voor het biologisch onderzoek is blijkt
uit het aantal zeedagen in 198*+, 859, hetgeen 17>3$ van het totaal
beschikbare werkdagen van de vaste medewerkers van de afdeling. Het
leeuwendeel van deze zeedagen werd besteed aan internationale surveys
binnen het kader van de ICES.
Een nieuwkomer onder deze surveys was het internationale tongei-survey,
gericht op het verkrijgen van een visserij onafhankelijke schatting van
de stand aan volwassen tong en een nauwkeuriger lokalisatie van de
paaiplaatsen.
Ondanks een reeks goede jaarklassen in de afgelopen jaren is het herstel
van de tongstand zeer beperkt gebleven, als gevolg van het uiterst
ongusntige exploitatiepatroon. De stand van volwassen tong, in 198U
U5.OOO ton, zal tot 1987 afnemen bij gelijkblijvende visserij-inspanning.
Voor 1985 wordt een totale tongvangst van 22.000 ton in de Noordzee
verwacht.
De totale scholvangst in de Noordzee in 1983, 1HH.OOO ton, bleef achter
bij de verwachtingen en was ook beneden de TAC (152.000 ton). De moge
lijkheden voor de scholvangst zijn in 1985 niet ongunstig door het in
de vangst komen van de sterke 1982 jaarklas. De jaarklas 1983 lijkt nog
sterker te gaan worden.
De toenemende visserij op jonge schol in het bijzonder in de 12 mijl
zone vormt echter op langere termijn een bedreiging voor de scholstand,
zeker als zwakkere jaarklassen gaan optreden hetgeen met jaarklas 198H
het geval lijkt te zijn.
In 198U was wederom sprake van sterk recruitment in de Noordzee haring
stand. 60% van de commerciële vangst bestond uit driejarige haring
(jaarklas 1981 ). Jaarklas 1982 lijkt nog sterker te gaan worden.
De vooruitzichten voor de visserij op de westelijke makreelstand zijn
slecht door de zeer zwakke jaarklassen 1982 en 1983, die in respectie
velijk 1985 en 1986 recruteren. Bij gelijkblijvende vangsten zakt dit
makreelbestand tot slechts 1 miljoen ton volwassen dieren in 1986.
De oostelijke makreelstand lijkt in 198U voor het eerst na een reeks van
jaren een aanzienlijk sterkere jaarklas te hebben geproduceerd, maar
deze stand heeft momenteel nog een zeer laag niveau.
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Van kabeljauw bereikte de Noordzeepopulatie van paairijpe dieren met
119.000 ton in 198^ het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar.
De jaarklas 1983 is van gemiddelde sterkte, die van 198U lijkt zéér
zwak te worden, evenals de jaarklas 198U van de wijting.
Voor de garnalenvisserij wordt in 1985 een aanzienlijk (50% of meer)
hogere aanvoer verwacht dan de k ,2 miljoen kg in 198H, maar ligt een
opbrengstdaling van ca. 25% in de lijn van de verwachting.
Uit- de resultaten van het maagonderzoek in het kader van het onderzoek
naar interspecifieke relaties, blijkt dat de bijvangst van jonge
exemplaren van consumptie vissoorten veel minder schadelijk is dan tot
op heden werd verondersteld.
Nederland heeft zich dit jaar aangesloten bij de landen, die voor alle
visserijprodukten een PCB tolerantie hebben. De al sinds 1981 bestaande
tolerantie voor totaal-PCB in aal is gewijzigd. De toleranties zijn nu
vastgesteld op basis van individuele chloorbifenylen, zodat het niet
langer nodig is een totaal-PCB gehalte via ingewikkelde Tekenprocedures
te benaderen.
Toetsing van de PCB toleranties leert, dat feitelijk al-leen overschrij
dingen optreden bij aal uit de Rijn, de Roer, de Maas en het beneden
stroomse gebied van deze rivieren. In het Haringvliet werd opmerkelijk
genoeg voor het eerst sinds het begin van het onderzoek in 1977 geen
overschrijding van de PCB-tolerantie gevonden.
Naast het positieve feit van de dalende PCB gehalten in het Haringvliet
en Hollands Diep moet helaas wel een flink toenemende belasting van de
Maas bij de Nederlands-Belgische grens gemeld worden.
Het is te hopen, dat ook Duitsland en België op korte termijn toleran
ties voor PCB's gaan vaststellen, gezien de positieve werking van zulke
toleranties op de waterkwaliteit. Het vaststellen van kwiknormen heeft
geleid tot saneringsmaatregelen met een daaraan gekoppelde duidelijke
teruggang van de kwikvervuiling en hetzelfde kan gezegd worden van de
Duitse HCB norm voor vis. Sinds 1981 zijn de HCB gehalten bij Lobith
inmiddels met een factor 5 gedaald!
De uitgebreide kennis, die verkregen is over het voorkomen van PCB's in
vis maakte het mogelijk de PCB tolerantie voor vis al in 198U vast te
stellen, terwijl de tolerantie voor andere eet- en drinkwaren in
verband met het nog ontbreken van gegevens eerst in 1985 zal kunnen
worden vastgesteld. Nu de wettelijke maatregelen genomen zijn, kan de
beschikbare kennis worden aangewend om de consument duidelijk voor te
lichten over de kwaliteit van visserijprodukten voor wat betreft dit
aspect. De problemen ten aanzien van consumptie beperken zich immers
tot een klein gedeelte van het totale scala van visserijprodukten en
met de juiste informatie voorhanden is het heel goed mogelijk vis te
eten, zonder dat men zich zorgen hoeft te maken over PCB's.
In de Noordzee verloren vaten met Dinoseb, maakte onderzoek naar deze
voor vis giftige stof nodig. Dinoseb kon niet worden aangetoond op een
niveau van 5 yg/kg in zowel de kieuwen, de huid als het visvlees van
scholmonsters van de UK 56, die 11 opgeviste vaten aan wal bracht. Bij
aerobe afbreekbaarheidstoetsen in zee- en zoetwatersystemen kon geen
afbraak voor Dinoseb worden vastgesteld, waarmee deze stof aansluit bij
de relatief slecht afbreekbare nitrofenolen.
Ten behoeve van een inventarisatie van visziekten in ICES verband worden
11630 zeevissen op zichtbare aandoeningen gecontroleerd. Evenals in
andere jaren werden duidelijke verschillen aangetroffen in ziekte
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karakteristieken per vissoort, seizoen en gebied. Hot-spots waren
aanwezig met 2- tot 3-voudig hogere ziekteincidentie. Bij een gezamen
lijk onderzoek van het RIVO, het RIZA en het Rijksstation voor Zee
visserij - Oostende - in de Westerschelde kon echter geen directe
relatie tussen de aangetroffen watervervuiling en aandoeningen bij
paling worden vastgesteld.
In de Oosterschelde vond voor het eerst sinds 1980 een grootschalige
experimentele oesteruitzaai plaats. Op overschotpercelen bleken nog
enkele infectiehaarden aanwezig te zijn, maar de nieuwe percelen bleven
vrij van infectie. De Bonamia oesterziekte is dus nog niet geheel
uitgeroeid, maar lijkt binnen de mogelijkheden te liggen. Het experimen
tele bestrijdingsprogramma zal in 1985 worden voortgezet.
De grote gas en olie exploratie op de Noordzee heeft de interesse aange
wakkerd voor de wederzijdse schade, die gedeeltelijk boven de zeebodem
liggende pijpleidingen en bodemvistuigen elkaar kunnen toebrengen. Een
gecombineerd onderzoek van de NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen,
RWS Directie Noordzee, RIVO en het Koninklijk Shell Exploratie en
Productie Laboratorium toonde aan, dat pijpleidingen met nieuwe coatings
bestand zijn tegen de krachten van het vistuig. Door aanpassing van de
boomkorren kunnen de krachten van het vistuig op de pijpleiding aanzien
lijk verminderd worden. Om schade aan de vistuigen volledig te voorkomen
zijn nog verdere verbeteringen van het vistuig nodig.
De snoekbaarsjaarklassen 1982 en 1983 waren in het IJsselmeer in hun
eerste zomer zeer sterk, zodat topvangsten in het verschiet lagen.
Als gevolg van aanzienlijke sterfte zijn de aantallen snoekbaarsjes
echter sterk afgenomen, zodat de uiteindelijke vangst, in het bijzonder
van de jaarklas 1983, teleur zal stellen. Een belangrijke oorzaak van
deze sterfte ligt waarschijnlijk bij de huidige zeer intensieve fuiken
visserij, die de laatste jaren een niet onaanzienlijk deel van de
totale stand van jonge snoekbaarsjes wegving. Gezocht wordt naar een
methode die de vangst van jonge snoekbaars en baars vermindert en die
van aal onaangetast laat.
Uit groeigegevens van snoekbaars en baars blijkt dat de voedselsituatie
in het IJsselmeer gunstig is en ruimte biedt voor een hogere produktie
van deze soorten.
De grootscheepse merkactie op de benedenrivieren in 1983 heeft inmid
dels vele honderden terugmeldingen opgeleverd. De migratie van blank
voorn en snoekbaars blijkt zich in hoofdzaak te beperken tot een gebied
binnen 15 km van de oorspronkelijke vangstplaats. Toch is de uitwis
seling met andere gebieden zodanig dat gesteld kan worden dat de
visserij in de benedenrivieren de visstand in ruim 20.000 ha exploiteert.
In de periode 1981—198U zijn grote hoeveelheden brasem verwijderd uit
het merengebied in ZW-Friesland. Hoewel een deel van de verzamelde
monsters nog onbewerkt is, kan nu al wel geconcludeerd worden dat,
behalve een afname van de brasemstand, de effecten van deze uitdunning
weinig spectaculair zijn. In die periode werden wel veranderingen
geconstateerd, maar deze traden evenzo op in meren waarin de brasem
stand niet was uitgedund. Deze veranderingen betroffen met name de
hoeveelheid voedselorganismen in de bodem, de conditie van brasem en
aal, en van all bovendien het vetgehalte.
Bij het diepe puttenonderzoek bleek dat vis zich vooral ophield op een
diepte van enkele meters boven de spronglaag.
In verband met grootschalige zalmuitzettingen in de Bovenrijn zijn
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contacten gelegd met de betrokkenen in Zwitserland.
De vangsten van glasaal bij Den Oever duiden erop dat ook in
glasaal-intrek zeer matig was, zij het niet zo slecht als in
Getracht wordt om de glasaal-intrek in Katwijk te bevorderen
wijze die ook in Den Oever wordt toegepast met behylp van de
sluizen.

198U de
1983.
op een
spui-

Begonnen is aan de automatische opslag van alle glasaalgegevens teneinde
in een later stadium beter inzicht te kunnen krijgen in het verloop van
de glasaal-intrek en de invloed daarvan op de stand.
Een controle-programma voor de leeftijdsaflezing van aal is gestart.
Hiertoe zijn 3000 alen gemerkt met een stof die zich in de skeletdelen
afzet.
Het onderzoek in de Grevelingen heeft aangetoond dat de oestervisserij
geen directe invloed uitoefent op de aal die zich 's winters elders,
dat wil zeggen in gangen in de bodem, ophoudt.
Het onderzoek aangaande de oesterpopulaties in de Zeeuwse wateren betrof
voornamelijk het voorkomen van de Zeeuwse oester Ostrea edulis L. in
het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Het voorkomen van de Japanse
oester Crassostvea gi-gas Thunberg in de Oosterschelde werd slechts
globaal in beschouwing genomen. Overplantingen van de Zeeuwse oester uit
het Grevelingenmeer naar de Oosterschelde werden gevolgd. Hierbij kregen
de lokale milieusituaties enige aandacht, maar er is meer nodig om het
tot produktiviteit brengen van de Yerseke Bank voor de oesterteelt te
kunnen gaan onderbouwen.
De broedvangst mogelijkheden in het Grevelingenmeer werden benut door
het uitzaaien van ongeveer dezelfde hoeveelheid mosselschelpen als in
het vorige jaar. Controle van de overlevingskansen van het in ruime
mate gevallen broed deed de hooggestemde verwachtingen voor de toekom
stige Oesterproduktie wat temperen.
Het onttrekken van ouderoesters aan het Grevelingenmeer kwam in het
seizoen 19ÖU - 1985 lager uit dan in de voorgaande visserijperiode door
een geringere geconcentreerde aanwezigheid van het voor de consumptiehandel gewenste materiaal.
De MARIOS Interim rapportage kwam gereed. In een belangrijk gedeelte
van dit rapport wordt aandacht geschonken aan de nursery opkweek van
oesterbroed. Hierbij is uitgegaan van hatchery materiaal van slechts
enkele mm grootte. Desalniettemin kunnen nurserysystemen ook gebruikt
worden voor broed op bijvoorbeeld mosselschelpen, dat gecollecteerd is
in broedval vijvers. De overlevingskans van het oesterbroed zou daar
door kunnen worden begunstigd.
Voor wat betreft het functioneren van de natuurlijke mosselverwater
plaatsen op de Yerseke Bank, thans en na het gereedkomen van de storm
vloedkering in 1986, kon op 8 mei een voorlichtingsmiddag gehouden
worden voor bij de raosselhandel betrokkenen. Na het beschikbaar stellen
van een samenvatting van het eindrapport der onderzoekers mocht enige
toetsins van de conclusies aan de huidige praktijkopvattingen verwacht
worden. Hierin is het bedrijfsleven niet verder gegaan dan het onder
steunen van de visie, dat de mogelijkheid tot onderzoek aanwezig diende
te blijven voor het zo nodig bijstellen van bepaalde "aannames".
Aan het eind van het jaar is een oplossing gevonden voor het onderzoe
kers-team van RWS-DD en RIVO. Dezelfde groep zal zich ook bezig blijven
houden met het functioneren van de mosselteeltpercelen. Dit houdt in dat
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het onderzoek naar de invloed van milieuomstandigheden, inclusief voed
selaanbod en -kwaliteit ten aanzien van de mosselproduktie op de kweekpercelen ook kan worden voortgezet.
Het waterkwaliteitsonderzoek in de Oosterschelde werd voortgezet. Meer
nog dan in het afgelopen jaar werd rekening gehouden met de omstandig
heid dat het gebruik maken van de service van andere diensten ingetoomd
zal worden. Hieruit vloeit voort dat meerdere onderzoektechnieken,
speciaal wat betreft de voedselindicatie voor schelpdieren, zelf ter
hand zullen moeten worden genomen.
Het onderzoek naar de bewaaromstandigheden van oesters zal voorlopig
worden afgesloten. Hervatting wordt alleen overwogen indien het weer
interessant gaat worden door hoge bezettingsgraden in de oesterputten
of andere bijzondere omstandigheden. Er zal in 1985 hierover nog één
rapport verschijnen.
Vanuit de afdeling Technisch Onderzoek is in 198^ veel aandacht besteed
aan de snel voortschrijdende automatisering van de gegevensverwerking
van het instituut. Naast de verdere uitbouw van de mogelijkheden van de
RIVO-computer ten algemene nutte, zijn ook specifieke activiteiten op
de afdeling zelf gericht. Zo is er een aanzet gemaakt voor een nettenteken programma met een sterke nadruk op flexibiliteit. Het programma
kan veel uiteenlopende soorten netten behandelen, maar de presentatie
van de resultaten is momenteel voor praktijkmensen nogal moeilijk te
"leren". Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke
aanpassingen.
De proeven uitgevoerd in 19öU aan boord van een bedrijfsvaartuig hebben
uitgewezen, dat het huidige systeem van elektrische stimulering van
platvis levensvatbaar is, en dat de vangsten van het elektrische vistuig
de vangsten van het wekkerkettingentuig met enkele tientallen procenten
overtreffen. Met name de bedrijfszekerheid van de elektrische apparatuur
en de gebruiksduur van de elektroden moet nog worden verbeterd.
In het najaar van 198U werden oriëntatiebezoeken afgelegd bij verschil
lende scheepsontwerpers en scheepswerven, actief in de Nederlandse en
buitenlandse visserij. Het doel van deze bezoeken was om een goede
indruk te krijgen van de behoefte aan onderzoek op dit gebied. Een
dergelijk bezoek aan rederijen en toeleveringsbedrijven volgt nog.
Dergelijke contacten zijn essentieel voor het opstellen van op de
praktijk gerichte onderzoekprogramma's.
Verscheidene aanvragen voor subsidie werden in het kader van de
E.O.G.F.L. door de afdeling Technisch Onderzoek in behandeling genomen.
Daarnaast werden ook weer veel controles verricht betreffende de
technische uitvoering van de onder deze regeling gebouwde vissers
vaartuigen of voorzieningen.
De technische werkgroepvergaderingen van de ICES vonden dit jaar plaats
in mei te Hirtshals (Denemarken). Deze groepen kwamen bijeen: de
"Fishing Technology and Fish Behaviour Working Group", de "Working Group
on Fisheries Acoustics Science and Technology" en de "Artificial Bait
Attraction Working Group".
Verschillende lezingen over de Nederlandse visserij en visserijrnethoden
werden door de afdeling Technisch Onderzoek gehouden voor de Rijks
politie te Water, welke in de toekomst sterke betrokken zal worden bij
controles binnen de 12 mijlzone
en de Koninklijke. Marine.
Medewerkers van de afdeling Technisch Onderzoek hebben in het afgelopen
jaar opgetreden als gecommitteerden bij mondelinge examens op verschil
lende visserijscholen. Ten behoeve van het visserijonderwijs werden
leerboeken samengesteld over visserijmethoden en het breien en repareren
van netten.
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A. BIOLOGISCH ONDERZOEK ZOUTWATERVISSERIJ

Project I-TO7O ~ Tongonderzoek
Toestandbeoordeling_tongstand
De totale internationale vangst van tong in 1983 in de Noordzee was
21+.800 ton, net als in voorgaande jaren voor een groot deel (61$)
bestaande uit 2 en 3 jaar oude vissen.
De meest recente vangstverwachting van de Noordzee Platviswerkgroep
voor de totale internationale vangst in 198U is 23.000 ton, aannemende
dat de totale visserij-inspanning in 198U gelijk zou blijven aan die
van 1983. Bij het berekenen van deze prognose werd bovendien uitgegaan
van schattingen van het te verwachten recruitment. Deze schattingen
zijn afkomstig van de bestandsopnamen van jonge platvis in de kust
gebieden uitgevoerd door verschillende landen.
Aannemende dat de vangstverwachting voor 198U juist is, en dat de
visserij-inspanning in 1985 niet verder zal toenemen wordt er voor het
komende jaar een vangst van 22.000 ton verwacht.
Gezien de uitbreiding van de vloot die op tong vist, zal de vangst in
1981+ waarschijnlijk hoger uitkomen dan door de Platviswerkgroep werd
voorspeld.
Als gevolg van exploitatie van de tongstand op zeer jonge leeftijd door
het niet respecteren van de voorgeschreven technische maatregelen, de
toename van de boomkorvisserij binnen de 12-mijlzone en de uitbreiding
van de vloot van grote boomkorkotters, is het herstel van de tongstand
zeer beperkt geweest, ondanks een recente reeks van goede jaarklassen.
De stand van volwassen tong (3 jaar en ouder) steeg in 1983 van H3.000
ton naar U5.OOO ton in 198U. Begin 1985 bedroeg de stand nog steeds
U5.OOO ton. Verwacht wordt dat bij de huidige visserijmortaliteit de
stand zal dalen tot Ul.OOO ton aan het eind van 1985.
Na een reeks van goede en boven gemiddelde sterke jaarklassen komt in
1985 jaarklas 1983 in de vangst. De schattingen van de sterkte van deze
jaarklas lopen uiteen van matig tot gemiddeld. Ook de schattingen van
jaarklas 198H lopen uiteen van matig tot gemiddeld. Bij een voortzet
ting van de huidige visserij-inspanning betekent dit dat de verwachte
daling van de tongstand zich zeker zal voortzetten tot 1987.

Ook in 198U werd een groot deel van de tijd besteed aan het invoeren van
een deel van de gegevens, verzameld tijdens de bestandsopnamen, in de
computer. Dit werk zal in 1985 worden voortgezet.
Tong_ei-survey
In internationaal verband werd in het tweede kwartaal van 198U een tong
ei-survey gehouden in de Noordzee en de kustgebieden. De landen die
hieraan deelnamen waren België, Duitsland, Groot Brittanië en Nederland.
De belangrijkste doelstelling van deze surveys was,om na te gaan of het
mogelijk is met behulp van schattingen van de ei-produktie de grootte
van de volwassen tongstand te bepalen. Voor het verkrijgen van een
volledig beeld zijn ook in 1985 nog een aantal surveys gepland.
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De vangsten van het afgelopen jaar zijn uitgezocht en gedetermineerd.
De resultaten van deze surveys zullen in de tweede helft van 1985 door
een internationale werkgroep worden geanalyseerd en gepubliceerd.
Een tweede doelstelling van deze survey was het lokaliseren van de paai
plaatsen van tong. Zoals werd verwacht uit eerder onderzoek liggen de
belangrijkste paaiplaatsen dicht onder de kust. Er wordt echter ook in
de estuaria zoals de Waddenzee en in de Oosterschelde gepaaid en in
mindere mate ook op volle zee.
Project I-7OTI ~ Scholonderzoek
Toestandsbeoordeling_scholstand
De stijging in de totale scholaanvoer heeft zich in 19Ô3 niet voortge
zet. De vangst van lUU.OOO ton bleef achter bij de verwachtingen en was
ook lager dan de vastgestelde TAC (152.000 ton). De lagere vangst in
1983 wordt mogelijk verklaard door de momenteel optredende verschuiving
van de visserij-inspanning van oudere schol naar de jongere jaarklas
sen. Hierdoor werd de sterkte van de 1979 en de 1981 jaarklas overschat
In 1983 bestond de vangst in gewicht voor 6Q% uit 2, 3 en k jarigen.
Vooral door de te sterke visserijdruk op de jongste leeftijdsgroepen
wordt de scholstand nu overbevist. In de herfst van 198U was de aan
voer van kleine schol zó groot dat de handel deze schol niet meer kon
opnemen en grote hoeveelheden doordraaide. De visserij op jonge schol
zal nog toenemen door de sterke toenaroevande eurokotters",welke schepen
speciaal voor de visserij binnen de 12-mijlzone worden gebouwd. Deze
ontwikkeling vormt een ernstige bedreiging voor de scholstand en voor
de vangstmogelijkheden van de platvisvloot in zijn geheel.
De biomassa van de paaistand is langzaam afgenomen van 1+1*3.000 ton in
196U tot 3^2.000 ton in 1983Door de verhoogde visserij-inspanning in het opgroeigebied van jonge
schol zal de aanwas door recruitment in de toekomst kunnen gaan afnemen
Het recruitment vertoont o.a. door natuurlijke oorzaken periodieke
schommelingen. Zo wordt de periode 1950 - i960 gekenmerkt door een
gemiddeld hoog recruitment en de periode i960 - 1970 door een laag
recruitment. In de tweede helft van de jaren 70 komen wederom voorna
melijk sterke jaarklassen voor.
Voor 1985 zijn de vangstomstandigheden niet ongunstig, door het in de
visserij komen van de 1982 jaarklas, die ± 15$ sterker is dan gemiddeld
De 1983 jaarklas lijkt eveneens een sterke jaarklas te worden.
^Ë:Ë:üiiiiïSËË_Y§ï!iË:iiÉ_i2_Sr2ËiË2£i^Siè_ÉS_ÊiEi!24üiSÏiË
Onderzoek toonde aan dat er jaarlijks aanzienlijke verschillen in de
groei van volwassen schol kunnen voorkomen. In goede jaren kan de groei
wel tweemaal zo groot zijn als die in slechte jaren.
Voor de onderzoekperiode 1965 - 1983 kon niet worden aangetoond dat de
dichtheid van de scholstand de jaarlijkse groei negatief beïnvloedt.
Wel bleek dat in de jaren met een warme zomer de groei achterblijft.
Een slechte groei heeft tot gevolg dat ook de eiproduktie vermindert.
De consequenties hiervan voor het recruitment van schol zal in de
komende jaren worden onderzocht.
Pro^ect_l-1072_-_Tarbot-_en_Grietonderzoek
De bemonstering van de aanvoer van deze vissoorten voor de bepaling van
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de lengteverdeling en leeftijdssamenstelling werd ook in 19ÖU voortge
zet. Een voorlopige indruk is dat, evenals bij tong en schol, de
jongste leeftijdsgroepen de vangst domineren.

Project 1-7075 - Haringondérzoek
Toestandsbeoordeling visserij en visstand
De gunstige ontwikkeling van de Noordzee-haringstand zette zich ook in
I98I+ voort. Zowel in de noordelijke, centrale als zuidelijke Noordzee
was er sprake van een sterk recruitment, wat bleek uit het hoge percen
tage (rond 60%) van 3-jarige haring in de commerciële vangsten.
De nieuw-gerecruteerde jaarklas 1981 bleek niet alleen zeer talrijk te
zijn, maar ook een hoge gemiddelde lengte te hebben: rond de 26 cm in
de centrale en noordelijke Noordzee. Door deze hoge gemiddelde lengte
ontstond aan het begin van het seizoen de indruk dat er alleen oudere
haringen gevangen werden, en dat de verwachtingen van een sterk
recruitment misplaatst waren geweest. Pas bij de latere leeftijds
bepaling van uit de vangst genomen monsters bleek het grootste deel van
de haring toch uit de recruterende jaarklas te bestaan.
Een belangrijke ontwikkeling was de opkomst vàn de Aberdeen Bank paaiplaats; vroeger een van de belangrijkste paaigronden in de Noordzee,
maar sinds het begin van de 60-er jaren praktisch niet meer gebruikt.
Uit Deense en Schotse surveys is gebleken dat er in 1983 weer massaal
op deze gronden gepaaid is, en dat dit herhaald is in 198U. Waarschijn
lijk heeft de vangst van de Nederlandse vloot in de zomermaanden van
de afgelopen twee jaar voornamelijk uit haring van deze populatie
bestaan.
In 198U vond er voor het eerst ook weer een aanzienlijke visserij plaats
in de centrale Noordzee. Weliswaar waren hier vanaf half augustus enkele
onder de kust gelegen paaiplaatsen gesloten, maar de hoeveelheid 3-jarige
baring in dit gebied was zó groot dat de trawlers zich ook buiten het
gesloten gebied in vrij korte tijd vol wisten te vissen.
Ondanks deze zeer gunstige ontwikkeling van de visserij blijven er
enkele probleemgebieden die extra aandacht behoeven. Het eerste betreft
de schrikbarende hoeveelheid jonge haring die de afgelopen jaren
vernietigd is als bijvangst van de sprotvisserij in het oostelijk deel
van de Noordzee en in het Kattegat. In 1983 was deze hoeveelheid al
opgelopen tot 16O.OOO ton per jaar. Berekeningen van de ICES Haring
Werkgroep laten zien dat op deze wijze de afgelopen jaren telkens onge
veer de helft van iedere nieuwe jaarklas in de vismeelfabrieken
verdwenen is. Alleen door het uitzonderlijk hoge recruitment van de
afgelopen jaren heeft de visstand zich ondanks deze aderlating toch nog
uit kunnen breiden. Zodra er echter weer enkele slechte jaarklassen
zouden verschijnen, krijgen we een herhaling van de gebeurtenissen uit
de 70-er jaren, en een zeer snelle aftakeling van de visstand. Het is
van levensbelang voor de haringvisserij op de Noordzee dat de bijvangsten
in de industrievisserij onder controle gebracht worden.
Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de toename van de hoeveelheid
discards door bedrijfsschepen, hetzij in de vorm van ondermaatse haring
(toters), hetzij van haring die niet tijdig genoeg ingevroren is kunnen
worden en die gedumpt wordt, omdat inmiddels versere haring gevangen is.
Van deze hoeveelheden zijn geen nauwkeurige schattingen bekend, maar
algemeen wordt aangenomen dat het hier om een vrij aanzienlijk deel van
de totale vangst gaat.
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Visserij-onafhankelijke_stockschattingen
Teneinde het Nederlandse onderzoek niet te versnipperen werd besloten
de komende jaren de aandacht vooral te concentreren op larvensurveys
en merkexperimenten. Dit betekent dat Nederland zich voorlopig heeft
teruggetrokken uit de echo-surveys; een programma dat overigens door
andere landen nog steeds wordt voortgezet.
Bij de larvensurveys bekijkt Nederland maar een gedeelte van de paaiplaatsen in de Noordzee. Voor een volledige evaluatie van de resultaten
van dit programma moeten de Nederlandse gegevens gelegd worden naast
die van andere landen, die op dit moment nog niet voorhanden zijn.
Toch is op grond van de Nederlandse reizen al wel te concluderen dat er
een flinke uitbreiding van de larvenproduktie is geweest in de centrale
Noordzee in 198U. Voor de twee andere gebieden die Nederland onderzocht
heeft (Het Kanaal en het Shetland/Orkney gebied) lijkt de larvenproduk
tie sinds 1983 niet toegenomen te zijn.
Nederland participeerde weer in het internationale merkprogramma door
in juli de "TRIDENS" voor enkele weken naar het Shetland gebied te
sturen om aldaar te gaan vissen op gemerkte haring. Er werd ruim 100
ton haring gevangen en onderzocht op micromerkjes, met als resultaat een
terugvangst van 6 merkjes. Bij een gelijktijdig onderzoek aan boord van
een Schotse purse-seiner, waarbij veel grotere hoeveelheden haring
onderzocht werden, was het resultaat een terugvangst van 30 merkjes.
Hoewel de totale terugvangsten nog erg gering zijn, is met de experimen
ten in 198U wel aangetoond dat het technisch mogelijk is om micromerkjes
onder bedrijfsomstandigheden op te sporen uit grote vangsten.

Het onderzoek naar de periode van extreem laag recruitment in de 70-er
jaren werd voorlopig afgerond met de conclusie dat dit verschijnsel
waarschijnlijk heeft samengehangen met een verstoring van de water
circulatie in de Noordzee, waardoor de haringlarven na hun geboorte niet
binnen de normale tijd naar hun "kinderkamers" gedreven zijn. Deze
hypothese wordt in sterke mate gesteund door de uitkomsten van de
bemonstering met ankerkuilnetten in de Waddenzee, waaruit bleek dat
larven van de centrale Noordzee tijdens de hele periode 1972 - 1980
praktisch afwezig waren in de Waddenzee. Er blijven evenwel nog veel
onzekerheden bestaan, vooral omdat er zeer weinig concrete gegevens
voorhanden zijn van de reststromingen in de Noordzee.
Project 1-7076 - Makreelonderzoek
Toestandsbeoordeling_westeli^kejnakreelstand
De makreelvangsten van Nederlandse trawlers waren in 1983 voor het over
grote deel afkomstig uit de wateren rond Ierland en werden daar onttrok
ken aan de westelijke stock. Het bestand van deze stock wordt geschat
door middel van makreel ei-surveys die elke drie jaar gehouden worden,
en door het verzamelen van gegevens door marktbemonstering. Nederland
nam in 1983 voor het eerst deel aan dit internationale makreel eisurvey, waaraan ook Engeland, Schotland, Frankrijk en Duitsland deel
namen. De eiproduktie in het paaigebied van de makreel is een maat voor
de paaistockgrootte.
De ICES Makreel Werkgroep, die in maart 1983 bijeenkwam in Kopenhagen,
berekende een paaistockgrootte van 2,2 miljoen ton in 1983- De inter
nationale vangst was bijna 600.000 ton in 1983.
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Er heeft een ongunstige ontwikkeling plaatsgevonden in het visserij
patroon in 1983 vergeleken met 1982. De totale internationale vangst van
jonge makreel rond Cornvall is weer sterk toegenomen, waardoor de
visserijsterfte van makreel is gestegen.
De jaarklassen 1982-1983 werden door de Makreel Werkgroep respectieve
lijk als zeer zwak en voorlopig als zwak aangeduid. Bi.i bli.ivende vangsten
van meer dan 600.000 ton zal ten gevolge van het slechte recruitment de
paaistock dalen tot ongeveer 1r5 milioen ton in 1985 en 1.0 miljoen ton
in 1986.
Toestandsbeoordeling_Noordzee_makreelstand
De paaistock in 1983 werd door de ICES Makreel Werkgroep geschat op onge
veer 2U0.000 ton, terwijl de internationale vangst in 1983 bijna 50.000
ton bedroeg. Vergeleken met een paaistockgrootte van 900.000 ton in 1975
is 2U0.000 ton een sterke afname, te meer omdat 900.000 ton al een
sterke vermindering in paaistock was ten opzichte van de jaren voor 1972.
De jaarklassen 1970 tot en met 1979 (met uitzondering van 197*0 waren
niet groot genoeg om het verlies door natuurlijke sterfte in aantallen
op te vangen. De stock zou in die jaren ook al achteruit zijn gegaan
als er geen visserij was geweest.
De visserij in de JO-er jaren heeft ertoe bijgedragen dat de stock in
een nog veel sneller tempo is achteruitgegaan. Het is daarom zeer
gewenst dat er geen visserij plaatsvindt totdat de stock zich hersteld
heeft. De jaarklassen 1980 en 1981 zijn door de Makreel Werkgroep als
slecht beoordeeld. Jaarklas 1982 is zelfs kleiner dan de jaarklas 1978,
welke de zwakste geregistreerde jaarklas was.
Horsmakreel
Otolieten (gehoorsteentjes) worden gebruikt om de leeftijd van vissen
te bepalen. Het aflezen van horsmakreelotolieten wordt bemoeilijkt door
het soms aanwezig zijn van dubbele ringen, zoals bleek uit het aflezen
van eenzelfde set otolieten door experts van instituten in Portugal,
Spanje, Engeland, Schotland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. Het
vaststellen van de leeftijdssamenstelling in aantallen van de vangst
met behulp van een marktbemonsteringsprogramma, door landen met horsma
kreelvangsten, is daardoor niet mogelijk. Hierdoor kan een schatting
van de stockgrootte hiermee niet gemaakt worden. Hopelijk zullen
tijdens toekomstige Makreel ei-surveys door alle aan de ei-survey
deelnemende landen naast alle makreeleieren, ook alle horsmakreeleieren uit de planktonmonsters geteld worden om het in de toekomst
mogelijk te maken een bestandsschatting met behulp van een ei-survey uit
te voeren.
Project 1-7079 - Schaaldieronderzoek
In aansluiting op het onderzoek dat in de afgelopen jaren in de strand
zone werd verricht, werden in het kustgebied van Zuid- en Noord-Holland
drie surveys uitgevoerd met een garnalenboomkor voorzien van een zeer
nauwmazige binnenkuil, waarmee garnalen vanaf het begin van het bodem
stadium een lengte van 5 mm kunnen worden gevangen. Een van deze surveys,
in begin oktober, strekte zich uit tot Esbjerg, waardoor het mogelijk
was, de totale postlarvale garnalenpopulaties voor de Hollandse kust,
buiten de Waddeneilanden en voor de Deense kust te vergelijken.
In combinatie met de reeds beschikbare gegevens, is door deze surveys
een goed beeld verkregen van het vestigingspatroon van garnalen direct
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na het larvestadium in de kustzone, buiten de "traditionele" estuariene
kinderkamergebieden, en konden de groei en veranderingen in het distri
butiepatroon worden gevolgd. De mogelijkheid tot vestiging in de kustzone
van garnalenlarven lijkt te worden bepaald door de aanwezigheid van
calanoide copepoden, die hier het voedsel vormen voor de allerkleinste
garnalen. De resultaten vari dit onderzoek maken een herwaardering van het
kinderkamer concept voor de garnaal noodzakelijk.
Door een biologie student werd onderzoek verricht naar de invloed van
natuurlijke vijanden op de garnalenstand, welke invloed, in het bijzonder
in de kustzone, sterk wisselt. Dit onderzoek zal in 1985 worden afgerond.

De garnalenvisserij volgde in 198U nauwkeuring het in het jaarverslag over
1983 voorspelde patroon. Onder invloed van predatie door de sterke wijting
en goede kabeljauw-jaarklas 1983, waren de aanvoeren in alle maanden van
198U behalve oktober, lager dan in de corresponderende maanden van 1983De aanvoer uit de Waddenzee (85% van 1983) bleef zoals verwacht nog het
beste op peil. De totale Nederlandse aanvoer was in 198H slechts k,2
miljoen kg, tegen 6 miljoen kg in 1983.
De financiële uitkomsten, van 1983 en 198U in totaal ongeveer gelijk,
vertoonden een merkwaardig contrast per periode zoals onderstaand tabel
letje laat zien:
januari-september

oktober-december

opbrengst aanvoer
milj. ƒ
milj.kg

totaal

jaar

aanvoer
milj.kg

opbrengst aanvoer
milj. ƒ
milj.kg

opbrengst
milj. ƒ

1983

3,3

11,7

2,7

16,7

6,0

28,U

1981+

2,1

19,5

2,1

7,8

U,2

27,3

De volgende verklaring kan hiervoor worden gegeven:
In de eerste 9 maanden van 198U stond de opbrengst niet onder druk van
grote in de herfst gevormde diepvriesvoorraden, die in dezelfde periode
van 1983 de opbrengst zo hadden gedrukt. Ruime aanvoeren in Duitsland
in oktober-december 198U deden de opbrengst in Nederland sterk dalen,
terwijl de zeer geringe aanvoeren in Duitsland in deze drie maanden in
1983 in Nederland juist voor een zeer hoge opbrengst hadden gezorgd.
De uitkomsten van de Nederlandse garnalenvisserij worden tegenwoordig in
sterke mate bepaald door de aanvoer in Duitsland, die aanzienlijk groter
is dän de Mederlandse en via dezelfde distributiekanalen wordt afgezet.

De stand van volwassen garnalen was in november 198U in ons gehele kust
gebied vrijwel even groot als in november 1983 - De natuurlijke sterfte
van volwassen garnalen zal in 1985 echter afnemen, door vermindering van
de predatiedruk van de goede jaarklassen 1983 van wijting en kabeljauw,
en de zwakte van de jaarklassen 198U van deze vissoorten. Dit betekent:
grotere vangsten dan in 198^ in de eerste acht maanden van het jaar, in
het bijzonder in het noordelijke kustgebied. Geringe predatie op eidragende garnalen in de winter, resulteert in relatief veel rijpe eieren
in maart-juni, hetgeen een positieve factor is voor de vangst van
garnalen in september-december. Ook voor deze periode liggen hogere
aanvoeren dan in 198U in de lijn der verwachting, al is de werkelijke
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hoogte van de vangsten in die periode vrij sterk afhankelijk van de
predatie door zeegrondels op de allerkleinste garnalen, in het bijzonder
in het zuidelijke kustgebied'. Daar deze kortlevende predatoren in het
voorjaar worden geboren, valt daar nog .niets van te zeggen. Een vangst
van tenminste 6 miljoen kg"lijkt voor 1985 waarschijnlijk. Eenzelfde
(gunstig) financieel resultaat als in 1983 en 198U is echter onwaar
schijnlijk door de sterk verbeterde vooruitzichten voor de Duitse
garnalenvisserij. Met een opbrengst daling van ongeveer 25# ten opzichte
van 198U moet rekening worden gehouden.

Op Oosterschelde en westelijke Waddenzee werden proeven genomen met een
gewijzigde spoelsorteermachine. Door de uitwendige waterinspuiting bleek
bij grote zeewiervangsten de overlast van dit "groen" sterk verminderd.
De nieuwe buitentrommel (voor het sorteren van garnalen op formaat) uit
sluitend voorzien van spiraalsleuven, bleek bij vangsten van veel halfwas
garnalen, een aanzienlijk scherpere selectie te geven dan het gangbare
type waar de buitentrommel voor 2/3 bestaat uit spijlen in de lengte
richting. Beide modificaties zijn vooral voor de Waddenzeevisserij
relevant, maar zullen ook elders een verbetering betekenen.
Project 1-T081 - Onderzoek Kabeljauwachtigen
Toestandsbeoordeling kabeljauwstand
De totale internationale aanvoer van kabeljauw uit de Noordzee bedroeg in
de periode 1979/1983 ongeveer 250.000 ton. Het Nederlandse aandeel in de
vangst bedroeg gemiddeld 16%. De vrij grote schommelingen in de totale
vangst, van 200 tot 300 duizend ton, worden veroorzaakt door sterke
schommelingen in de jaarklassterkte en door het feit dat het grootste
deel van de aanvoer uit de jongste jaarklassen bestaat, vooral uit 2 jaar
oude dieren.
Volgens de berekeningen van de Rondvis Werkgroep vertoont de visserijsterfte een gestaag toenemende trend en bereikte als gevolg daarvan de
paaipopulatie van kabeljauw in 198^ het laagste niveau vein de afgelopen
20 jaar. De Nederlandse aanvoer in 1983 was 28.900 ton, wat lager was
dan de voorgaande "zes jaar. Hoewel op dit moment nog geen officiële
vangstcijfers voor 198U beschikbaar zijn, ziet het ernaar uit dat de
vangst in 198U weer wat hoger is geweest. Dat zou dan vooral te danken
zijn aan de goede jaarklas 1983, die in de loop van 198U in de vangst kwam.
- Najaargsurve^
Naast de deelname aan het Internationale Jonge Vis Survey in februari/
maart (zie project 1-7096) werd door het RIVO in het najaar van 198U voor
de vijfde keer een' ïïestandsopname uitgevoerd in de zuidoostelijke Noord
zee, speciaal gericht op kabeljauw en wijting. In 198H kon daarbij extra
aandacht worden besteed aan de kustzone, waarin door de "ISIS" werd
gevist.
In figuur 1 en 2 zijn de resultaten van deze surveys uitgezet, samen met
de resultaten van het februari-survey. De figuren geven voor verschillende
jaarklassen het aantal vissen per uur weer op vier opeenvolgende momenten.
Voor het eerst in het vierde kwartaal van hun geboortejaar en ten slotte
de aantallen per uur in het eerste kwartaal van het jaar waarin de jaar
klas 2 jaar oud is. Uit figuur 1 is te zien dat jonge kabeljauw zich.
's winters blijkbaar concentreert op plaatsen, dicht onder de kust, waar
ze aan het begin van het jaar moeilijker te vangen zijn dan drie maa.nden
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daarvoor, of 9 maanden daarna. Daarnaast is te zien dat in deze reeks
jaren jaarklas 1979 verreweg de sterkste is geweest en dat jaarklas 19Ô3
die in de loop van 198U in de vangst is gekomen, de kwalificatie goed
verdient. Tenslotte is uit deze figuur duidelijk dat jaarklas 198U van
kabeljauw, volgens de resultaten van dit survey, erg zwak is. In figuur
2, waarin de jaarklassterkte van wijting in de laatste zes jaar wordt
aangetoond, valt de sterke jaarklas 1983 op.
Project 1-7088 - Interspecifieke relaties
In maart kwamen de coördinatoren van het grootscheepse internationale
maagbemonsteringsproject 1981 in IJmuiden bijeen om een geïntegreerde
analyse te maken van de voor de 5 verschillende predatoren verzamelde
gegevens en de basis te leggen voor een Multispecies Virtual Population
Analysis. Een eerste vereiste hiervoor is een schatting van de totale
consumptie van de individuele predator per leeftijdsgroep en van het
aandeel dat de diverse commercieel belangrijke .vissoorten per leeftijds
groep hierin vormen. Helaas was de uitwerking van de schelvisgegevens
door problemen met de computerverwerking in Frankrijk vertraagd. Door
deze gegevens op tape naar IJmuiden te sturen voor verdere verwerking
is deze achterstand in de loop van het jaar grotendeels weggewerkt. Doordat het voorbereidende werk in hoofdzaak gereedgekomen was tijdens
de genoemde bijeenkomst, kon de ad hoe Multispecies Assessment Working
Group, die in juni in Kopenhagen bijeenkwam, een vlotte start maken met
gedetailleerde tests van het complexe model. Vooralsnog behouden de
resultaten echter nog een onzeker karakter, waarvoor diverse redenen zijn
aan te wijzen. Ten eerste bestaan er nog steeds onzekerheden over
bepaalde mathematische eigenschappen van het model. Ten tweede werd
besloten om de MSVPA op kwartaalbasis te draaien in verband met de waar
genomen veranderingen in de predatie op jonge vis in de loop van het jaar.
Aangezien de vangstgegevens bij de ICES als standaard op jaarbasis
beschikbaar zijn, kon de werkgroep slechts een voorlopige splitsing in
kwartalen maken. Ten derde is het aantal opties bij een MSVPA, zowel als
de output in de vorm van tabellen, gigantisch vergeleken bij de single
species VPA. De interpretatie hiervan, alsook het samenvatten van de
informatïë, vormt een probleem óp zich. Tenslotte, als het al ondoenlijk
is om de resultaten van single species assessment met betrouwbaarheidsgrenzen te omgeven, dan is dit voor de multispecies VPA in nog veel
sterkere mate het geval ten gevolge van het sterk toegenomen aantal
trappen in de berekeningen.
Ondanks -deze methodische onzekerheden bleken de verschillende testruns
onderling consistente resultaten te geven. Het vertrouwen bestaat dat
de methode uiteindelijk tot een sterk verbeterd beheersadvies kan leiden.
te meer daar de aannames in de_single species VPA met betrekking tot het
niveau en de constantheid van de natuurlijke sterfte op jonge vis aan
toonbaar onjuist gebleken zijn.
Reeds in dit stadium werd speciale aandacht gegeven aan het mogelijke
directe effect van de MSVPA op beheersadviezen ten opzichte van de
momenteel gangbare methoden. Hierbij bleek dat er geen noemenswaardig
effect te verwachten is op de korte termijn voorspellingen met betrek
king tot.de totale vangst. Met name de hoogte van de IAC's werden er
nauwelijks door beïnvloed. Echter met betrekking tot de lange termijn
effecten van bijvoorbeeld maaswijdte-veranderingen alsook de doelstel
lingen van het visserijbeleid in termen van bijvoorbeeld de maximum
sustainable yield, zijn de effecten aanzienlijk. Zo is de industrie
visserij voor zover deze de bijvangst van jonge vis van soorten, die
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voor menselijke consumptie geschikt zijn, veel minder schadelijk dan
voorheen verondersteld.
Het laat zich echter niet aanzien dat binnen afzienbare tijd het onder
zoek in staat zal zijn met enige mate van zekerheid te voorspellen wat
het geïntegreerd effect op de diverse visstocks is van zeer ingrijpende
veranderingen in het visserijpatroon, omdat de belangrijkste interacties
zich waarschijnlijk afspelen gedurende de allereerste levensstadia en
deze niet geïncorporeerd zijn in het model en ook nog onvoldoende
begrepen. Veeleer echter zullen de multispecies assessment technieken
kunnen bijdragen aan geleidelijke bijsturing van bestaande visserijen.

De huidige resultaten van de MSVPA worden in hoge mate bepaald door de
uitkomsten van het maagbemonsteringsproject 1981 , op basis waarvan
geëxtrapollerd wordt naar andere jaren, hetgeen een wankele basis is.
Om meer inzicht te verwerven in de jaarlijkse variaties is besloten om
gedurende de jaren 1985-1987 soortgelijke gegevens te verzamelen voor
de twee belangrijkste predatoren, kabeljauw en wijting. De monstername
zal hierbij beperkt worden tot het winter- en het zomerkwartaal. Het
RIVO neemt wederom de verantwoordelijkheid voor de kabeljauwgegevens
op zich.
Project 1-7089 ~ Discardonderzoek
In 198U werd opnieuw onderzoek gedaan aan discards bij de visserij op
rondvis. Daarvoor werd vanuit verschillende havens zes keer meegevaren
met bedrijfsschepen, waar aan boord zowel gegevens werden verzameld over
de marktwaardige vis als over de ondermaatse vis, weer overboord
gezette vis. De overlevingskans van deze rondvisdiscard is vrijwel
nihil.

Het gemiddelde percentage discards bedroeg tijdens deze reizen voor
kabeljauw 13 en voor wijting 57$. Vooral bij wijting werd dit hoge
percentage mede bepaald door de sterke, maar slecht gegroeide jaarklas
1983.

Project 1-7090 ~ Bestandsopnamen jonge platvis en garnalen
Ook in 198U zijn in april en in oktober/september door de "TRIDENS",
"ISIS", "STERN" en "SCHOLLEVAAR" langs de kust en in de estuaria bestands
opnamen uitgevoerd op jonge platvis en garnalen. Deze surveys vinden
plaats in internationaal verband in samenwerking met België, Duitsland,
Groot-Brittanië en Frankrijk. Nederland draagt aan deze surveys bij
zinds 1969.
Deze surveys maken het mogelijk de talrijkheid van een jaarklas te
bepalen voordat deze in de vangsten van de visserij verschijnt.
In de bijgevoegde tabel staan de indexwaarden van de "TRIDENS"-opname
voor schol en tong vermeld. De resultaten van de kleine schepen komen
in de loop van 1985 beschikbaar.

Na een ononderbroken reeks van sterke en goede jaarklassen sinds 1979»
blijkt
jaarklas 1983 voor tong qt> O-jarige leeftijd en in het voor
jaar op 1-jarige leeftijd een stuk matiger. De najaarsschatting van deze
jaarklas was echter gunstiger en duidt op een gemiddelde jaarklas. Jaarklas I98I+ was in de "TRIDENS" bestandsopname op een aantal plaatsen vrij
talrijk. Een voorlopige indruk van deze jaarklassen in de estuaria is
echter zwak. Een meer definitieve schatting van deze jaarklas kan pas
op 1-jarige leeftijd worden verkregen.
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Na een aantal sterke scholjaarklassen bli.jkt ook jaarklas 1983 een hele
goede te zi.in. De eerste schatting van de .iaarklas geboren in 198*1 is
echter beduidend minder. Ook de voorlopige indruk van deze jaarklas in
de estuaria is matig.
Kiet-droogvallende_glaten
In het kader van het onderzoek naar de relaties tussen de bodemsamenstel
ling en bodemstructuur enerzijds en het voorkomen van macrobenthos en
visfauna anderzijds in het sublittoraal (niet-droogvallende platen) werd
vier maal in 198U op een aantal plaatsen in de Waddenzee met hoog en
met laag water bevist. Van alle soorten in de vangst werd de talrijkheid
bepaald. Van een aantal soorten werden bovendien de maaginhouden bemon
sterd. Tevens werden bodemmonsters genomen om de samenstelling van de
meiofauna te onderzoeken. Deze gegevens zullen in de eerste helft van
1985 worden geanalyseerd en gepubliceerd. Dit is een samenwerkingsproject
tussen NIOZ, RWS, RIJP, RIZA, RIN en RIVO.
Project I-TO96 - Bestandsbepaling jonge rondvis en haring
Jonge kabeljauwachtigen
In februari 198U namen "TRIDENS" en "ISIS", samen met onderzoekingsvaar
tuigen uit 7 andere landen, deel aan het Internationale Jonge Vis Survey
in de Noordzee. Van de drie belangrijkste rondvissoorten kabeljauw,
schelvis en wijting werden flinke aantallen 1-jarige vis gevangen. In de
onderstaande tabel is voor deze drie soorten, naast de survey-index
(= gemiddeld aantal per uur gevangen vissen), het door de Rondvis Werk
groep geschatte aantal 1-jaar oude dieren in zee aangegeven.
Index van de jaarklassterkte op 1-jarige leeftijd, berekend met gegevens
van het Jonge Vis Survey en schatting van de werkelijke jaarklassterkte
met behulp van aanvoergegevens (uit het rapport van 198H van de Rondvis
Werkgroep).
Jaarklas

1970
1971
1972
1973
197I+
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983

Kabeljauw
survey
aantal
index
x 10"6
98.3
1+.1
38.0
1I+.7
1+0.3
7.9
36.7
12.9
9.9
16.8

2.9
9.2
3.7
15.5*

1+29
78

Schelvis
aantal
survey
index
x 10-6
855
7i+0

15U

187

128
225
109
375
223
233
1+28
15U
290
(131 )

1072
1168

177
162

385
I+80
896

268
526
313
989*

3290
2335
756
2603
I+607
387
55H
925
1190
217^
1+36
829
(7^3)

Wijting
survey
aantal
index
x 10_e
27U
332
1156
322
893
679
1+18
513
1+57
692
227
161

129
397*

1I+O8

2I+38
3258
1711

3175
1799
211+1+
18 11+
199^
1660

69!+
759
(737)

* voorlopig
Bestandso£name_,2onge_haring
Bij het international Young Fish Survey in februari 1981+ werd geschat dat
de nieuwe jaarklas 1982 opnieuw groter is dan zijn voorganger. Er lijkt
dus voorlopig nog geen einde te komen aan de recente onafgebroken reeks
van zeer sterke jaarklassen.

Het nieuwe onderzoekingsvaartuig ISIS

In het 1aboratorium worden vismonsters
geanalyseerd
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B. CHEMISCH ONDERZOEK

Project 2-7092
Ai_Grindwinning_Botnejr_Cut-gebied
De mogelijke gevolgen van de winning van grind in het Botney Cut-gebied
t.o.v. de visserij en het mariene milieu werden geëvalueerd in een
RIVO-rapport (CA 8^-01) ten behoeve van de RWS-Directie Noordzee en
Rijks Geologische Dienst.
Na een langlopend onderzoek van de R.G.D.-mariene geologie is aangetoond
dat een gebied aan de zuidoost rand van de Doggersbank (Blok K1 , E16)
potentieel winbare hoeveelheden aan grind bezit. De lagen variëren in
dikte tussen de 0.20 m en 2.00 m. Het grindpercentage is 30-80$. De
diepte van de voorkomens (30-Uo m) gaat de thans normale zuigdiepte van
25 m te boven. Het is aan het bedrijfsleven voorzieningen te treffen om
het nogal hoekig grind te winnen. Het feit dat de locatie ca 155 km N.W.
van Den Helder ligt (de eerst mogelijke aanvoerhaven) kan mede een
nadelige factor zijn om tot winning over te gaan.
Het gebied speelde in het verleden een rol als haringpaaiplaats voor de
thans geheel verdwenen Doggersbank-haring. Mits gezorgd wordt, dat er
nog grind achterblijft in het gebied, staat winning een mogelijk terug
keren van de haring niet in de weg. Het is een slibrijk gebied met een
zachte bodem. Of het grind ter plekke uitgewassen kan worden of niet
zal in verband met de milieuproblematiek nog worden bezien. Tegen de
winning als zodanig zijn geen overwegende bezwaren.
B. Coördinatie-groep Slib (RIVO/RWS)
Deze groep, en de afgeleide projectgroep Slibeigenschappen (PSE) en
enkele andere projectgroepen binnen het kader, welke zich bezighouden
met de slibproblematiek met name zoals deze zich voordoet rond het
Europoort-gebied (Loswal Noord) kwamen regelmatig bijeen. Een aantal
rapporten vanuit de groep kwam gereed, o.a. naar de herkomst en
transport van contaminanten op de Noordzee, een stoffenbalans van de
Noordzee (inclusief dosis-effect relaties net betrekking tot vervuilde
baggerspecie).
C. Coördinatie-groep Bodem (RIVO/RWS)
Het "Megraribbel-onderzoek" gecoördineerd door de groep, nadert de afsluitfase, verschillende deelrapporten kwamen in concept gereed. Het
bleek onjuist dat onder extreme getijde-condities een oscillerende
verplaatsing van zandgolven zou optreden. De verplaatsing ligt nog
steeds binnen de meetnauwkeurigheid. Zandgolven vlakken af in perioden
van storm en bouwen weer op in perioden van rust. De zandverplaatsing
is niet altijd afhankelijk van de overheersende getijrichting.
Een nieuw project is opgenomen door de groep, nl. het onderwerp Kustgenese. Het is het onderwerp voor een multidisciplinaire aanpak. Onder
werpen die direct hiermee te maken hebben zijn o.a. hoeveel zand er uit
zee gewonnen kan worden nabij de kust. Dit mede naar aanleiding van
processen rond de zeegaten en de nieuwe dramatische kustafslagen van de
laatste jaren (bv. Texel).
Di_Pisigleidingonderzoek
Gedurende februari 198U werden aan boord van de KW U5, een boomkorkotter
met een voortstuwingsvermogen van 1UOO kW (1900 pk), een serie aanvarings-
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proeven uitgevoerd op de in gebruik zijnde 18 inch K7/K8 gasleiding van
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het onderzoek werd verricht
door een werkgroep waaraan deelnamen de NAM, Staatstoezicht op de Mijnen,
Rijkswaterstaat Directie Noordzee, RIVO en het Koninklijke/Shell
Exploratie en Productie Laboratorium (KSEPL).
De proeven bestonden uit het aanvissen van deze gedeeltelijk boven de
zeebodem uitstekende leiding met verschillende typen bodemvistuigen, te
weten boomkornetten van 7 ton voorzien van beschermingsbeugels, niet
aangepaste boomkornetten van 7 ton en een bodemtrawl met visborden van
11 ton. Daarbij werd de aanviszijde, de aanvishoek en de aanvissnelheid
zodanig gevarieerd dat er 36 varianten ontstonden. Bovendien werd drie
maal een platliggend bord over de leiding getrokken teneinde het mogelijk
blijven haken achter de leiding te onderzoeken.
Het doel van de proefneming omvatte twee aspecten, nl. het aantonen dat
het aanvissen van een leiding
a) geen onaanvaardbare schade aan de pijpleiding veroorzaakt
b) geen risico's, hinder of schade voor de visserij met zich meebrengt.
Met betrekking tot het eerste aspect heeft de proefneming aangetoond dat
de sterkte van de pijp voldoende is. Er is geen verplaatsing van de
leiding waargenomen en er was slechts sprake van ondiepe krassen op
beton en mastiek. Verlies van coating is niet geconstateerd.
Met betrekking tot het tweede aspect wordt geconcludeerd dat de pijp
leiding een obstakel kan vormen op de zeebodem indien deze wordt aangevist uit NO-richting met niet aangepaste boomkorren. Het vissen over de
nog gedeeltelijk blootliggende pijpleidingen met de aangepaste boomkor
en met visborden verliep praktisch probleemloos, zelfs in de proevenserie waarbij de visborden platliggend verplaatst werden. Het vissen
met niet aangepaste boomkorren met normale vissnelheid, die represen
tatief is voor de gekozen viskotter/boomkor combinatie, leverde bij 5
van de 7 proeven geen hinder op voor het visserijbedrijf. Tweemaal
werden hoge passagekrachten als hinderlijk ervaren, waarbij éénmaal een
vistuig werd verloren, waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van
een ondeugdelijke sluiting in de verbinding tussen het vistuig en de
kotter. De botsingen van de niet aangepaste boomkor met de pijp waren
heviger dan de botsingen van de boomkor voorzien van beschermbeugels.
Eind 198^ werd begonnen aan het vooroverleg om naar wegen te zoeken om
te komen tot optimale aanpassing van alle bodemvistuigen op een wijze
zoals die volledig aanvaard zal worden door het visserijbedrijf.
Project 2-712b - Afbreekbaarheidsonderzoek
De meeste aandacht is dit jaar besteed aan het completeren van de
gegevens van de chemostaat experimenten, waarna met de eindrapportage
van het project begonnen is.
In een toxiciteitstoets is het effect van de toetsstoffen op de groei
en afbraak van organische stoffen door microorganismen van mariene
herkomst onderzocht. In het algemeen geven de beide effecten overeen
komstige resultaten. De goed afbreekbare stoffen fenol en U-hydroxybenzoëzuur geven waarschijnlijk een merkbaar effect op de koolstof afbraak
als gevolg van de gelijktijdige afbraak van deze toetsstoffen. Tabel 2-1
geeft de toetsresultaten.
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Tabel 2-1. Resultaten van het toxiciteitsonderzoek
No observed
effect conc.
[g/m3]
2-chloorfenol
3-chloorfenol
i+-chloorfenol
2-methylfenol
3-methylfenol
!+ -methylfenol
2-nitrofenol
3-nitrofenol
H-nitrofenol
1+-hydroxy benzoëzuur
fenol

25 - 30
5 - 1 0

20
15
20
20
^5

-

UO
U0
35
UO

10 - 15
10

>100

15-20

Conc. waarbij 50%
effect: EC 50
[g/m3]
180 - 220

60 -

70

90 - 110

1400
100 - 160
100 - 160

50 - 70
30
35 - 90
>U00
100 - 1+00

In deze kortdurende proef worden de monomethylfenolen,
benzoëzuur en l+-chloorfenol afgebroken.
Deze resultaten komen overeen met die van een U-weekse
de toetsstoffen. Ook op grond van eerdere batchtoetsen
dat de tijdsduur tot afbraak toeneemt in de volgorde:
l+-hydroxybenzoëzuur
fenol, glucose
methylfenolen

<

chloorfenolen
h < 3

K

2.

fenol, U-hydroxy_
batchproef met
kan worden gesteld

<< nitrofenolen
2<3<*+

In het algemeen gaat de afbraak sneller als in het begin extra koolstof
wordt toegevoegd maar het heeft geen wezenlijke invloed op het eind
resultaat.
Project 2-7125 ~ Fytoplanktononderzoek
Nadat in februari de fytoplankton ontwikkeling op gang was gekomen, waar
in voornamelijk Thallassiosiva baltica domineerde, volgde in april de
ontwikkeling van de hele Chaetocevos soorten naast de nog steeds voor
komende Thallassiosira soorten.
Phaeocystis pouahetii domineerde voornamelijk in mei, terwijl toen ook
al enkele Rhizosolenia soorten aanwezig waren.
In de zomer nam de soortverscheidenheid van het fytoplankton iets toe.
De sterke dominantie van de Rhizosolenia soorten van de afgelopen jaren
liep wat terug en andere soorten, - welke weliswaar elk jaar (in de
onderzoeksperiode vanaf 1973) voorkwamen -, waren weer in aantal toege
nomen.
Onder de dinoflagellaten waren Prorocentrum minimum en Ceratium fusus
in juli en augustus de meest opvallende soorten. Dinophysis acuminata,
bij bloei veroorzaker van schelpdiergiftigheid, werd vrijwel niet
aangetroffen. In september vond snelle afname plaats van zowel soorten
als individuen aantal.
Project 2-7127 - Hydrografie
Noordzee
De eutrofiëring van het Nederlandse kustwater is de laatste 20 jaar zeer
sterk toegenomen. Om een kwantitatief beeld te schetsen van deze toe
name zijn jaargemiddelde nutriëntengehalten (nitraat + ammoniak) in het
Rijnwater (gegevens RIWA, Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleiding
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bedrijven) herleid tot concentraties van anorganisch stikstof in kust
water, met een zoutgehalte van 30 (g/kg). Bij dit zoutgehalte bestaat
het Noordzeekustwater voor ruwweg 1k% uit Rijnwater. Het resultaat (zie
figuur) geeft een beeld van het stikstofnutriëntengehalte bij afwezig
heid van primaire produktie en bacteriële afbraakprocessen, hetgeen bij
benadering in de wintermaanden het geval is. Uit de figuur blijkt
duidelijk dat hieruit sinds de Tweede Wereldoorlog een vijfvoudige toe
name van het nitraat plus ammoniak-stikstofgehalte berekend kan worden.
In dezelfde figuur zijn ook directe waarnemingen in het kustwater inge
tekend (winter gemiddelden), herleid naar een zoutgehalte van 30 g/kg.
Eenzelfde trend als voor de berekende waarden is zichtbaar.
Opvallend is dat zich na 1975 een trendwijziging heeft voorgedaan, waar
bij de stijgende trend heeft plaats gemaakt voor een licht dalende
trend. Mocht deze dalende trend van het nitraat plus ammoniak (N) gehalte
zich voortzetten, dan zal dit ook gevolgen kunnen hebben voor de primaire
produktie in het Nederlandse kustwater. Een mogelijke vermindering van
de primaire produktie zal van invloed kunnen zijn op de produktie van
hogere mariene organismen.
RIVO-Zeewateraquarium
Ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer van het water in het RIVOzeewateraquarium zijn veelvuldig wateranalyses verricht.
Via het toevoegen van soda kan het zuurbindend vermogen van het zee
water op peil gehouden worden. De negatieve effecten van de nitraat
ophoping (tot boven de 100 mg/1!) op het zuurbindend vermogen en
daarmee op de zuurgraad (pH) werden daarmee enigermate geneutraliseerd.
Om de oorzaak van de verzuring van het zee-aquariumwater tegen te gaan,
werden methoden onderzocht om de nitraatophoping door denitrificatie te
vermijden. Alhoewel in een klein modelsysteem, een kolom gevuld met
PVC-korrels voorzien van een bepaald percentage ftaalzuurester weekmaker
(merknaam "Nitrex"), bij een doorstroming van een 100 ml/min zelfs bij
10° C nitraat volledig bleek te verwijderen, is nog geen bevredigende
oplossing van het nitraatprobleem in het gehele, 225 m3 grote, zee
aquarium gevonden. Teneinde een voor het biologisch onderzoek bevredi
gende zeewaterkwaliteit te kunnen handhaven zal derhalve in 19Ô5 een
veel regelmatiger verversing van het zee-aquariumwater nodig zijn dan
voorheen. In principe zal de "TRIDENS" daartoe op elke reis waarbij
schoon zeewater kan worden ingenomen van deze mogelijkheid ook gebruik
moeten gaan maken, opdat met regelmatige tussenpozen 90 m3-hoeveelheden
vers zeewater ter beschikking komen.
Project 2-7128 - Sanitaire schelpdiercontrole
Schelpdieren
Om de sanitaire kwaliteit van mosselen in de Oosterschelde te kunnen
beoordelen zijn wekelijks thermotolerante faecale coligehalten bepaald
in mosselen afkomstig van de Yerseke Bank, de Dortsman (OSWD 120),
Kattendijke (OSWD 207), de Hammen en 't Geultje bij Breedsendijk.
De beste sanitaire kwaliteit werd vastgesteld op de Yerseke Bank, de
Dortsman en bij Kattendijke. De mosselen in de Hammen waren doorgaans
van gelijke kwaliteit, alleen werd in juli een éénmalige besmetting
met 30,5 tfc/g mosselvlees aangetroffen. Het Geultje bij Breedsendijk
vertoonde relatief gezien de hoogste besmettingsgraad, alhoewel ook
hier nog steeds van een redelijk goede kwaliteit gesproken kan worden.
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Y.B.
1 onbesmet
% met â 2 tfc/g
% met S 3 tfc/g
aantal monsters
gemiddelde tfc/g

6h
98
100
102
0,3

Dortsman

Kattendijke

78
98
100
51
0,2

Hammen

59
96
100

51
96
96

51

51
1

0,h

't Geultje
39
88
90
51
1,2

Water
De waterkwaliteit van de bedrijfsgeul voor Yerseke, waaruit de schelpdierbedrijven aan de prof.Korringaweg hun spoelwater betrekken, werd
regelmatig onderzocht. Een toename in de faecale coli-verontreiniging
van het water blijkt duidelijk in verband te staan met een toename in
de bedrijfsvoering. Om de waterkwaliteit voor de schelpdierverwerkende
industrie te verbeteren is geadviseerd het spoelwater in de toekomst
te betrekken van een plaats op meer dan 150 m afstand van de Blokkendam
aan de Yerseke Bank-zijde. Het treffen van voorzieningen hiervoor wordt
overwogen.
Bij een onderzoek naar de waterkwaliteit in de oostelijke Waddenzee,
ten zuiden van Schiermonnikoog werden voor het aanleggen van schelpdierkweekpercelen ontoelaatbaar hoge tfc-gehalten (> 30 per 100 ml) aange
troffen. Hiermee werd aangetoond, dat de eerder door het RIZA in het
Waddenzeewater in de omgeving van het Groninger Wad vastgestelde
slechte microbiologische situatie inmiddels weinig is verbeterd.
Alvorens tot het aanleggen van mosselpercelen op het Fries-Groninger
Wad te kunnen overgaan, zullen de huidige bronnen van microbiologische
verontreiniging in deze omgeving moeten worden weggenomen.
Project 2-7129 ~ Toxicologisch schelpdiercontrole
Bij het fytoplanktononderzoek werd in de Oosterschelde geen Dinophysis
acuminata aangetroffen en kwam D. acuminata in het kustwater slechts
sporadisch voor. In juli werden alleen in het monster Appelzak-70 km
20 cellen D. acuminata per liter aangetroffen.
Mosselen uit zowel de Oosterschelde als de Waddenzee leverden in de
voedertesten met ratten negatieve resultaten op. Hetgeen betekent dat
de Nederlandse schelpdieren in het afgelopen seizoen vrij waren van
DSP (Diarrhetic Shellfish Poison).
Regelmatig wordt door onderzoekers uit de ons omringende landen een
beroep gedaan op de Nederlandse kennis en ervaring met diarrhetische
schelpdiertoxiciteit. Naast advisering werd bij een langdurig DSPuitbraak in augustus 198U in Ierland ook praktische assistentie verleend.
Project 2-7131 ~ Parasitologisch onderzoek
Het onderzoek is geheel gericht geweest op vragen, directe problemen of
opgestuurde materialen afkomstig van visverwerkende bedrijven, contro
lerende instellingen (AID, Keuringsdienst van Waren) en particulieren
(doorgaans sportvissers). De problemen betroffen niet alleen vis uit
zowel het zoete als zoute water, maar ook schelpdieren. De onderwerpen
hadden betrekking op de aanwezigheid van eencellige parasieten en echte
(draadwormen, zuigwormen) of vermeende parasieten, waardoor problemen
ondervonden werden van esthetische aard (consumptie), onverkoopbaarheid
of visverwerking. In alle gevallen kon determinatie of vaststelling van
de oorzaken uitgevoerd worden en een duidelijk advies verstrekt worden.
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Project 2-T132 - Pathologisch onderzoek
Voor de registratie van aandoeningen van zeevis is deelgenomen aan een
speciale reis van het Duitse onderzoekingsvaartuig "ANTON DOHRN"
(3~12 januari) en aan een 3~tal reizen voor bestandsopnamen met de
"TRIDENS" (februari, april en september/oktober)• Inclusief andere
TRIDENS-waarnemingen zijn 11.630 vissen op zichtbare aandoeningen gecon
troleerd, te weten U.7^+9 scharren, 3.103 schollen en 3.778 kabeljauwen.
Geregistreerd werden aandoeningen zoals Lymphocystis (wratziekte door
huidvirus) met een totaal infectiegemiddelde van b,5% voor schar en
1,U% voor schol, Glugea stephani (darminfectie) met een infectiegemid
delde van 6,8% voor schar en 1,9? voor schol, Myxobolus aeglefini
(kopinfectie) met infectiegemiddelden van 15,5% voor schar en 27,9%
voor schol, en huidzweren en papilloma met infectiegemiddelden van
respectievelijk 1,2% en 1,5% voor schar. Bij kabeljauw werd vooral
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van een bacterie-infectie
(mycobacteriosis) in de organen, waarbij een infectiegemiddelde van
1,9% kon worden vastgesteld in het oostelijk deel van de Duitse Bocht.
Zoals in andere jaren werden duidelijke verschillen aangetroffen in
ziektekarakteristieken per vissoort, seizoen en gebied, en bleken ziekte
concentraties of "hot-spots" aanwezig met soms 2 tot 3~voudige waarden
boven de gemiddelde infectiecijfers.
Een belangrijk deel van het pathologisch onderzoek werd tevens gericht
op het begeleidend onderzoek van de eerste grootschalige experimentele
oesteruitzaai sinds 1980 op de Yerseke Bank als uitdagingstest op de
aanwezigheid van relicten van de oesterpathogeen Bonamia ostreae.
Histologisch onderzoek van de maandelijkse oesterbemonsteringen heeft
aangetoond dat nog enkele infectiehaarden aanwezig waren op overschot
percelen, maar dat de nieuwe percelen vrij bleven van infectie. Vooral
dit laatste gegeven toont, ondanks de (geringe) infectie op de over
schotpercelen, dat de Bonamia oesterziekte een zeer sterke teruggang
heeft ondergaan vergeleken met de situatie van 1980/1981. Dit positieve
resultaat geeft voldoende grond om het experimentele programma voort te
zetten voor het bereiken van een toekomstig hergebruik van de Yerseke
Bank voor de oesterteelt.
Op uitnodiging is deelgenomen aan het Premier Colloque International
de Pathologie en Aquaculture Marine (PAMAQ 1) te Montpellier (11 — 1U
september) als voorzitter voor de zitting "Epidemiology of Bivalve
Molluscs" en voor het houden van een lezing over oesterziekten.
Betreffende het combinatie-onderzoek met het RIZA en het Rijksstation
voor Zeevisserij te Oostende inzake de mogelijke relatie van water
vervuiling en de aanwezigheid van aandoeningen van paling, is een af
sluiting bereikt door uitgave van het RIVO-rapport CA 8U-05. Het onder
zoek is uitgevoerd op een zo breed mogelijk scala van chemische en
biologische parameters in milieu en paling, doch een directe relatie
tussen de aangetroffen milieubelasting en palingaandoeningen kon niet
duidelijk worden aangetoond.
Het onderzoek met betrekking tot het verband tussen visziekten en
zeevervuiling, dat wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat
(RIZA) in het Nederlandse kustwater en de Noordzee heeft een verlenging
verkregen en daarmee een vervolg van de RIVO-begeleiding. Vooral bij
bot blijkt sprake te zijn van opmerkelijke incidenties van wratziekte
en zweren in vervuilde gebieden, in vergelijking met die welke worden
aangetroffen in relatief minder vervuilde of schone gebieden.
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Project 2-7133 - PCB's en pesticiden onderzoek
Bij het PCB-onderzoek is relatief veel aandacht besteed aan de verbete
ring van de analyse. In EG-verband (BCR) werd een optimalisatieprocedure
ontwikkeld voor de gaschromatografische detectie, terwijl intern gezocht
is naar een betere extractie voor vooral magere vis. Dit heeft geresul
teerd in een verandering van het extractiemiddel: vanaf midden 198^ is
overgeschakeld op het gebruik van 50# dichloormethaan/pentaan in plaats
van pentaan.
Met de massaspectrometer is uitvoerig gekeken naar de fragmentatie van
chloorbifenyl moleculen om het inzicht ten aanzien van identificatie te
vergroten. Naast de aanwezige individuele chloorbifenylen zijn ook
technische mengsels bestudeerd: Aroclor 1016, 1221, 1232, 12U2, 12^8,
125*+, 1260 en 1262. Voor alle chloorbifenylen blijkt de molecuulionpiek tevens de basispiek te zijn (relatieve intensiteit 100#). De belang
rijkste fragmentionen
ontstaan door verlies van Cl2 en Cl". Verlies
van een Cl* atoom blijkt alleen op te treden, indien op de orthoposities van beide fenylringen een Cl-substituent aanwezig is (2,2' ...
of 2,2',6 ....). Bevinden zich op de ortho-posities geen, één of vier
Cl-substituenten dan treedt geen Cl" verlies op, maar wordt direct Cl3
afgesplitst.
Dit gegeven maakte de identificatie mogelijk van 2,U,3'1-tetrachloorbifenyl (nr.66) in aalscholverlever, waarbij tegelijkertijd de afwezig
heid van 2,3,6,2',5'-pentachloorbifenyl (nr.95)» welke dezelfde retentietijd heeft als nr.66, kwam vast te staan. Ook 2,3 ,6 ,3' '-pentachloor
bifenyl (nr.110) was niet aanwezig in aalscholverlever. De afwezigheid
van deze beide pentachloorbifenylen demonstreerde de goede metaboliseerbaarheid van chloorbifenylen met niet gesubstitueerde U,5 posities.
Op 25 oktober 1981+ zijn nieuwe PCB-toleranties van kracht geworden
(Staatscourant, 6 december 198U, nr.239). De oude norm voor aal, welke
gebaseerd was op een totaal-PCB gehalte, is komen te vervallen en
vervangen door toleranties voor de volgende 7 individuele chloor
bifenylen.
2,k,k'
2,5,2»,5'
2,U,5,2',5'
2,U,5,3',k'
2,3,U,2,,U»,5'
2,U,5,2,,i+,,5'
2,3,U,5,2',l+,,5

-

trichloorbifenyl
tetrachloorbifenyl
pentachloorbifenyl
pentachloorbifenyl
hexachloorbifenyl
hexachloorbifenyl
heptachloorbifenyl

nr.

28
52
101
118
138
153
180
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Tabel 2-2. Toetsing van de PCB-toleranties voor diverse vi s seri.jProdukten
Alle vaarden zijn gégèvèn in mg/kg op prodüktbasis (gemiddel
den 1983 en 198*0
Chloorbifenyl nummer

28

52

101

118

138

153

l80

Toleranties visiever

1j>50

0^60

1^20

1^20

li50

1^50

2^0

uSaeïïjkï"°Órdzee)

* °-03

0-'2

°-27

°'

3k

0 • Tb

°-69

°' 2 '

^centrale Noordzee)

< °'02

°-°6

°'13

°.13

°-2h

°-30

°-08

faoordelijke^oordzee)

<0<02

°'03

°-°6

°'°6

°'11

°-'3

°'0k

Heeklever (Golf v.Biscaye)

0,01

0,05

0,1U

0,13

0,^6

0,53

0,22

Toleranties makreel- en
haringachtisen

0,30

0,12

~
0,21.

^
0,21.

~
0,30

~
0,30

~ ^,
0,36

(zuidelijke Noordzee)

°'03

°'01

°'15

nb

°-,T

°'18

°-°6

fcentrale Noordzee)

°-°3

°>0T

°''3

"b

°''h

°>'h

°'0k

('centrale Noordzee)

°'03

°-°6

°'13

nb

°'15

°-'k

0•0',

(Engels Kanaal)

°'0'

O'0*1

°'0T

°'°6

Toleranties overige
vissoorten

0,10

o,oU

0,08

0,08

0,10

0,10

< 0,01

nb

0,02

0,01

0,02

0,02 < 0,01

Blankvoorn (iJsselmeer)

0,01

nb

0,02

0,02

0,03

o,oU

0,01

Snoekbaars (iJsselmeer)

< 0,01

nb

0,01

< 0,01

0,01

0,01

< 0,01

0,01

nb

0,03

0,03

0,05

0,05

0,03

MflVyppl

Baars (iJsselmeer)

Brasem (iJsselmeer)

0°-06

0,12
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Tabel 2-3. Toetsing van de nieuwe PCB-toleranties voor aal. Alle waarden
zi.jn gegeven in mg/kg op produktbasis (resultaten 198*0
Onderstreept: normoverschri.jding

101

1 18

138

153

18O

0,20

0,1+0

o,Uo

0,50

0,50

0,60

o,oi+

0,32

0,38

0,28

0,1+7

0,59

0,18

IJsselmeer

0,02

0,06

0,17

0,15

0,13

0,16

0,11

Rijn (Lobith)

0,03

0,26

0,38

0,1+1

0,75

0,69

0,28

Waal (Nijmegen)

o,oU

0,30

0,31

0,31

0,1+6

0,1+6

0,17

Waal (Tiel)

0,0l+

0,37

0,35

0,33

0,1+1+

0,39

0,16

Hollandse IJssel

0,05

0,21

0,25

0,22

0,33

0,36

0,12

0,01

0,16

0,1+7

0,1+1

1,38

1 ,60

105

Roer (Vlodrop)

0,51

2,95

1,15

0,71

0,62

0,1+9

0,18

Niers

0,03

0,15

0,13

0,09

0,27

0,29

0,10

Bergse Maas (Drongelen)

0,01+

0,37

0,1+8

0,32

0,76

1 ,05

0,1+3

Hollands Diep

0,03

0,18

0,2k

0,26

0,1+0

0,5*+

0,21

Haringvliet

0,02

0,16

0,23

0,21

0,31+

0,1+6

0,18

Noordzeekanaal

0,03

0,09

0,07

0,08

0,09

0,12

0,01+

Chloorbifenyl nummer

28

52

Toleranties aal, paling

0,50

Ketelmeer

Maas (Eijsden)

<

Delfzijl-zeehavenkanaal:
(gezond)

<

0,01

0,01

0,02

0,03

0,07

0,07

0,01

(ziek)

<

0,01

0,01

0,02

0,03

0,07

0,07

0,02

<

0,01

0,01

0,03

o,oi+

0,09

0,11

0,03

Delfzijl-buitenhaven
(Eems)
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Bij overschrijding van één van de zeven in de tabellen 2-2 en 2-3
genoemde toleranties worden de betreffende produkten ongeschikt bevonden
voor menselijke consumptie. Nu voor alle visserijprodukten chloorbifenylnormen zijn vastgesteld ligt het in de bedoeling in de loop van 1985 te
komen tot PCB normen voor andere eet- en drinkwaren, waarvoor thans nog
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.
In Zeevisserijprodukten werden in 1983 en 198U geen PCB overschrijdingen
vastgesteld. Zelfs in de meest verontreinigde gebieden - zuidelijke
Noordzee en Engels Kanaal - liggen de gehalten ver beneden de vast
gestelde toleranties (tabel 2-3). Diverse vissoorten in het IJsselmeer
voldoen eveneens ruimschoots aan de gestelde toleranties. Brasem heeft
relatief hoge gehalten. Indien zich in bepaalde meer vervuilde gebieden
problemen voordoen dan zal na aal brasem het eerst normoverschrijding
tonen.
In de praktijk is aal dus de enige belangrijke consumptie-vis, die in
bepaalde delen van het Nederlandse oppervlaktewater ongeschikt geacht
moet worden voor consumptie. In 198H - zie tabel 2-3 - werden duidelijk
tolerantie-overschrijdingen gevonden voor aal uit het Ketelmeer, de Rijn,
de Waal, de Roer, de Maas en de Bergse Maas. Aal uit het Kollands Diep
en de Hollandse IJssel vertoonden slechts een geringe overschrijding en
in het Haringvliet lagen de gehalten voor het eerst sinds het begin van
ons onderzoek in 1977 zelf iets beneden de toleranties. De meeste over
schrijdingen worden gevonden voor component 52 direct gevolgd door
component 153.
De reeds vorig jaar gemelde afname van de PCB belasting in het Hollands
Diep en Haringvliet heeft zich in 198U nog iets verder voortgezet. Het
is echter wel te hopen, dat door de sterk toegenomen PCB verontreiniging
van de Maas de PCB problematiek in deze gebieden niet opnieuw zal worden
aangewakkerd. De PCB gehalten in aal uit de Maas bij Eijsden demonstreren
het toegenomen transport van vooral hoog gechloreerde bifenylen uit
België (tabel 2-h). Deze zorgwekkende constatering zal bij het NederlandsBelgisch grenswateroverleg worden ingebracht.
Tabel 2-1+. Chloorbifenylgehalten in aal uit de Maas bij Eijsden
(mg/kg, produktbasis)
Nummer

1980

101

0,06
0,12

153

0,31

52
138
187

18O

0,30

0,25
0,29

Jaar
1981
0,ll+
0,29
0,57
0,57
0,52
0,1+7

1982

0,09
0,17
0,39
0,39
0,1+9
0,29

1983

0,17
0,1+1+
0,87
0,82

0,5^t
0,68

198U
0,16

0,1+7
1,60
1 ,38
1,0)4
1,15

Om alle PCB en pesticiden gegevens te kunnen opslaan in de PDP 11/UU zal
gebruik gemaakt worden van een PASCAL invoerprogramma voor het aanmaken
van voor ORACLE geschikte datafiles. De datastructuur is, rekeninghoudend
met toekomstige bewerking van de gegevens gedefinieerd, zodat deze door
ORACLE kan worden ingelezen en op de gewenste wijze in de database kan
worden geplaatst.
Naast de gebruikelijke vismonsters werden dit jaar kabeljauw- en heilbotleverolie capsules geanalyseerd. Deze visolie capsules worden in
reformzaken te koop aangeboden als natuurlijke vitamine A, D en E bron.
De PCB gehalten van kabeljauwleverolie waren ongeveer 10 keer hoger dan
die van de heilbotleverolie. Indien men zich aan de gebruiksaanwijzing op
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de potjes houdt komt de PCB opname via het slikken van de heilbotleverolie capsules overeen met een verwaarloosbare dagelijkse consumptie van
0,02 yg PCB's (gemiddelde dagelijkse opname uit het normale voedsel
pakket: ongeveer 20 ug). Bij gebruik van de grotere kabeljauwleverolie
capsules wordt de PCB opname hieruit ongeveer 2 yg per dag.
Op verzoek van het Gemeentelijk Centraal Milieulaboratorium, Amsterdam,
werden extracten bekeken van slibmonsters afkomstig uit de nabijheid
van de vuilstortplaats aan de Diemerzeedijk. De monsters vertoonden een
sterk op Aroclor 12^2 gelijkend PCB patroon, dat vrij ongewoon is en
duidt op een sterk plaatselijke verontreining. Daarom zal in 1985
gekeken worden naar de consumptie kwaliteit van aal uit de nabijheid
van deze vuilstort.
De hoge "drin" belasting van aal uit de Hollandse IJssel is met behulp
van massaspectrometrie bevestigd. De dieldrin en endrin gehalten waren
overigens ook in 198^ onveranderd hoog: dieldrin - 0,76 mg/kg;
endrin - 0,15 mg/kg (op produktbasis). De in Zweden gehanteerde norm van
0,1 mg/kg voor de som van deze stoffen wordt dus veelvoudig overschreden.
Project 2—713^ ~ Polychloorbenzenén onderzoek
De daling van de hexachloorbenzeen vervuiling van de Rijn heeft zich
ook in 198^ voortgezet. Het maximale gehalte is wederom gevonden in aal
gevangen bij Lobith (0,56 mg/kg), maar ten opzichte van de waarden in
de periode 1978 - 1981 (gemiddelde waarde 2,9 mg/kg) is een aanzienlijke
verbetering opgetreden. Zo blijkt de sinds 1978 bestaande West-Duitse
HCB norm voor vis toch uiteindelijk te resulteren in saneringsmaatre
gelen en een duidelijke waterkwaliteitsverbetering van de Rijn. Een
verdere verbetering moet zeker mogelijk zijn, aangezien de HCB belasting
van de Maas nabij de Belgisch-Nederlandse grens ook nu nog beduidend
lager is als die van de Rijn. Ook bij de Nederlandse HCB belasting van
de Maas is een gunstige ontwikkeling gesignaleerd. De gehalten van aal uit
de Bergse Maas zijn van 1,1 mg/kg in 1981 gedaald tot 0,2^ mg/kg in
198H (tabel 2-5)•
De door AKZO geloosde afvalprodukten van de tetrachlooretheen fabrikage
veroorzaken in aal uit het zeehavenkanaal te Delfzijl een HCB gehalte
dat iets onder het niveau in de Rijn ligt. De gehalten in zieke en
gezonde aal bleken daarbij overigens niet wezenlijk te verschillen. In
de buitenhaven van Delfzijl was de verontreiniging al een factor 3 tot
k lager. De voorgenomen saneringsmaatregelen bij AKZO moeten hier de
situatie op korte termijn kunnen verbeteren.
Tabel 2-5. HCB gehalten in aal in mg/kg op produktbasis (198U )
Rijn (Lobith)
Waal (Nijmegen)
Waal (Tiel)
Ketelmeer
Hollandse IJssel
Hollands Diep
Delfzijl-zeehavenkanaal (gezond)
(ziek)
Delfzijl - buitenhaven (Eems)
Maas (Eijsden)
Bergse Maas (Drongelen)
Haringvliet

0,56
0,46
0,32

0,39
0,20
0,19
0,27
0,26
0,07
0,13
0,21+

0,20

Een HCB vervuiling gaat veelal te zamen met die van HCBD en 0CS. Van deze
laatste stof moeten de resultaten van het GC/ECD onderzoek echter geveri
fieerd worden met behulp van de massaspectrometer, omdat onvoldoende duide
lijk is of storing van de ook aanwezige tetrachloorbifenylen kan optreden.
In 198U is een begin gemaakt met de studie, waarbij naast octa- ook naar
hepta- en hexachloorstyrenen gekeken zal worden.
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Project 2-7136 - (Gehalogeneerde) fenolen onderzoek
Op 31 maart 198^ liep de UK 56 de haven van Harlingen binnen met aan
boord 11 uit de Noordzee opgeviste dinoseb-vaten. In totaal waren tijdens
een zware storm op 13 januari 80 vaten, elk gevuld met 250 kg dinoseb in
olie, verloren door het Deense schip "Dana Optima" even ten noorden van
de Doggersbank. Daar een van de door de Urker kotter opgeviste vaten lek
bleek te zijn, werd de totale aangevoerde lading vis door het Ministerie
van Landbouw en Visserij opgekocht en ter vernietiging afgevoerd. Door
de Haringcontroledienst werden een aantal vismonsters aan het RIVO aan
geboden voor onderzoek van eventuele besmetting. Filet, huid en kieuwen
van een aantal schol-, schar- en tongmonsters zijn door het RIVO op de
aanwezigheid van dinoseb onderzocht.
Dinoseb is een contact-herbicide, dat in Nederland op grote schaal
gebruikt wordt in de landbouw, voornamelijk als ammonium of amine zout
voor onkruidbestrijding in de graan en bonenteelt of als oplossing in
olie als loofdoodmiddel in de aardappelteelt. Voorgeschreven hoeveel
heden per hectare lopen uiteen van 2 tot 8 kg handelsprodukt. De werking
als onkruidverdelger berust op selectief langdurig contact met laaggroeiend onkruidgewas.
Dinoseb is zeer toxisch voor aquatische organismen. Terwijl de LD50
voor rat en konijn varieert van 50 tot 200 mg/kg, toegediend via het
voedsel, wordt voor vissen een LC50 (96 uur) gevonden variërende van
0,01 tot 10 mg/kg.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC). De detectiegrens voor de bepaling van dinoseb in vis
bedroeg 5 yg/kg. Zowel in de kieuwen, de huid als het visvlees van onder
zochte scholmonsters uit de door de UK 56 aangevoerde partij vis kon
GEEN dinoseb worden aangetoond.
In de Residubeschikking Bestrijdingsmiddelen wet voor aardappelen en granen
wordt een residu tolerantie van 0,05 mg/kg dinoseb gehanteerd. De
bereikte detectiegrens (5 yg/kg) ligt dus ver onder een voor de volks
gezondheid van belang zijnd niveau.
Project 2-7137 ~ Kwikonderzoeic
In 198^ is gestart met kwik en seleenonderzoek in bot afkomstig van
diverse plaatsen langs de Nederlandse, Duitse en Deense kuststrook. Het
doel van dit onderzoek is tweeledig: is er sprake van verhoogde kwik
gehalten in bot op plaatsen waar vervuilde rivieren in de Noordzee uit
monden (Rijn, Elbe, Schelde) en zo ja, treden er dan veranderingen op
in de Se/Hg verhouding. Dit verhoudingsgetal geeft een indicatie van
het seleen-kwik antagonisme: de beschermende werking van seleen ten
aanzien van de giftigheid van kwik.
Het kwikgehalte in bot bedroeg gemiddeld 0,14 mg/kg voor de Syltraai;
0,19 mg/kg voor de Norderney raai en Terschelling, en 0,21 mg/kg voor
bot bij Scheveningen.
Seleengehalten varieerden tussen 0,28 mg/kg (Scheveningen) en 0,38
(Syltraai).
De Se/Hg verhouding die gemiddeld 5,^ bedroeg, was het laagste voor bot
bij Scheveningen (3,M.
In alle gevallen betrof het hierbij mengmonsters van zowel mannetjes als
vrouwtjes van een bepaalde lengte. Een lineair verband tussen het kwiken seleengehalte én biologische parameters (lengte-leeftijd) bleek
niet aantoonbaar. Dit kan het gevolg zijn van het gebruik van meng
monsters. Tevens houdt een bemonstering in een periode, waarin bot
migreert (winter, voorjaar) het gevaar in zich, dat grotere gehalte
variaties in monsters worden gevonden door het niet plaatsgebonden zijn
van botten in deze periode.
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Een bemonstering van bot voor de kust bij Hoek van Holland (Rijnmond)
in augustus 1981+, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen mannetjes en
vrouwtjes leverde wel een verband tussen het kwikgehalte en de lengte
van bot met correlatie-coëfficiënten van 0,73 en 0,53 voor respec
tievelijk mannetjes en vrouwtjes. Het gemiddelde kwikgehalte was voor
mannetjes en vrouwtjes botten gelijk (0,16 mg/kg Hg).
Project 2-7139 ~ Afbreekbaarheid van H-nitrofenol
Naar aanleiding van het te water raken in de Noordzee van vaten met het
landbouwbestrijdingsmiddel dinoseb (een 2,l+-dinitrofenol verbinding) is
onderzoek gedaan naar de toxiciteit en de bioafbreekbaarheid van deze
stof. De toxiciteit voor microorganismen van mariene herkomst bleek erg
hoog te zijn. De NOEC van 2,5 g/m3 en EC50 van 7-10 g/m3 liggen veel
lager dan van de tot nu toe getoetste verbindingen (zie tabel 2-1,
project 2-712U).
Tijdens een 11 weken durende afbreekbaarheidsproef kon zowel in een
zoetwatermilieu met actief slib als entmateriaal (meestal snelle
afbraak mono-nitrofenolen) als in kunstmatig en natuurlijk zeewater
geen afbraak van dinoseb worden waargenomen.
Project 2-71^0 - Afbreekbaarheid van apolaire en vluchtige stoffen
Dit jaar is meegewerkt aan een tweetal ringonderzoeken ter optimalisatie
van bioafbreekbaarheidstoetsen voor slecht water oplosbare organische
stoffen. In beide ringonderzoeken is gebruik gemaakt van de Repetitive
Die Away Test.
Het EG Ringonderzoek was gericht op de MITI test, die in tegenstelling
tot de RDA test een respirometer gebruikt. Onderzocht werd een wijzi
ging ten aanzien van de bereiding van het entmateriaal. De resultaten
met de afwijkende, maar simpeler uit te voeren RDA test waren in het
algemeen vergelijkbaar met die van de MITI toets (tabel 2-6).
Tabel 2-6. Resultaten van het EG Ringonderzoek met de MITI Respirometrische test.
Afbraak op basis van
theoretische zuurstof verbruik
RDA/RIVO
EG
gem. (st.afw.)
aniline
tetrahydrofuran
hexamethyleentetramine
pentaerythritol
Na-benzeensulfinaat
thioglycolzuur
1-naftol

63-61+$
77-8835
1-25%
1+9-58$
57-67$
*+3-51$
1+1+-67$

> 70$
3b%
29$
61+$
7*+$
1+2$
65$

(29)
(23)
(2k)
(22)
(30)
(9)

opgelost
organisch koolstof RDA/RIVO
96-98$
96-98$
1+2$
89-91$
9l+-99$
89-9!+$
-

In een NNI ringonderzoek werd de RDA test verder geoptimaliseerd. Met
name bleek het 1 week voorincuberen van medium en ent een verbetering.
Het blanco zuurstofverbruik daalde sterk en de overeenkomst tussen de
triplo's werd hoger (tabel 2-7). Op grond van de verzamelde resultaten
is door de NNI werkgroep Bioafbreekbaarheid de verbeterde versie van de
RDA test ingebracht bij de EG voor opname in de lijst van screening
toetsen. Naar verwachting zal in 1985 of 1986 door de EG een ringonder
zoek worden opgezet met deze test.

Het chemisch laboratorium

Bewerking visextracten voor PCB-analyse
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G. BIOLOGISCH ONDERZOEK ZOETWATERVISSERIJ
Project 5-TO20 - Schubvisstand IJsselmeer en verwante wateren
Geheel volgens de verwachtingen leverden de warme zomers van 1982 en
1983 sterke snoekbaars-jaarklassen op. Jonge snoekbaarsjes waren in
beide jaren in grote aantallen in het IJsselmeer aanwezig, maar het
verdere aantalsverloop was teleurstellend. Aan de hand van kuilvisserijen en het schietfuiken-onderzoek kon worden vastgesteld dat deze
jaarklassen ernstige verliezen leden en ook in welke periode dit zich
afspeelde. Voor de jaarklas 1982 was dit vooral de nazomer van 1982 en
in mindere mate de zomer van 1983. Bij de jaarklas 1983 trad daaren
tegen vooral sterfte op in de voorzomer van het tweede levensjaar. Over
de oorzaak van deze sterfte bestaan slechts vermoedens. Bij de diverse
bemonsteringen zijn geen aanwijzingen gevonden voor ziekte onder jonge
snoekbaars, integendeel de snoekbaars verkeerde in goede conditie.
Een veel waarschijnlijker oorzaak ligt in de zeer intensieve fuiken
visserij. Jonge snoekbaars wordt in de fuiken gevangen vanaf een lengte
van 7 à 8 cm en de overlevingskans van jonge vis is dan uiterst klein
als gevolg van het verblijf in fuiken en de behandeling bij het legen
van de fuiken. Aan de hand van het schietfuiken-onderzoek kon globaal
berekend worden dat alleen al in de schietfuiken minimaal 3 miljoen
eenzomerige snoekbaarsjes gevangen werden in 1982 en in 198U en zelfs
8 à 9 miljoen in 1983. Tweezomerige snoekbaars werd in deze jaren
nauwelijks in de fuiken gevangen.
De oorspronkelijk zeer gunstige vooruitzichten van de snoekbaarsjaarklassen 1982 en 1983 zullen dus niet verwezenlijkt worden in daar
mee overeenkomende topvangsten. Op tweejarige leeftijd was vooral de
jaarklas 1983 sterk in aantal geslonken. Ter vergelijking worden hier
tussen haakjes de gemiddelde aantallen tweejarigen per uur kuilen
vermeld van 1982 (20) en 1983 (2,5) en van de zeer sterke jaarklassen
1969 (35), 1970(81 ),1973(^),1975(^0) en 1976(77). In tegenstelling tot
1982 en 1983 bleven deze jaarklassen ook op twee- en driejarige leef
tijd sterk en leverden inderdaad zeer hoge vangsten op. Zelfs nu, acht
tot elf jaar later, zijn de jaarklassen 1973, 1975 en 1976 nog duide
lijk herkenbaar als "topjes" in de leeftijdsverdeling van de aanvoer.
Hoewel de snoekbaarsjaarklas 1982 dus niet aan de hoge verwachtingen
voldeed, resulteerde hij toch in de hoogste vangst sinds vijf jaren.
Uit marktbemonstering en leeftijdsonderzoek in het seizoen 198H-1985
bleek dat deze jaarklas ongeveer 98% van de IJsselmeervangst uitmaakte.
Ondanks de vrij lage temperatuur in 198U verliep ook toen de groei
voorspoedig: gemiddelde lengte na drie jaar 1+5,2 cm. Dit is in over
eenstemming met het gegeven dat in het IJsselmeer prooivis in zodanige
overmaat aanwezig is dat de produktie van snoekbaars en baars duide
lijk hoger zou kunnen zijn dan het huidige niveau.
Volgens de proefvisserijen in het IJsselmeer was de snoekbaarsjaarklas
198U redelijk sterk. De gemiddelde lengte was echter slechts 9,^+ cm en
omdat de kritieke fuikenperiode dus nog grotendeels moet komen, moet
gevreesd worden dat de jaarklassterkte op latere leeftijd vrij zwak
zal zijn.
Gezocht wordt naar een methode om de vangst in fuiken van jonge
snoekbaars en baars te verminderen zonder de aalvangst te benadelen.
Laboratoriumproeven met fuiken die voorzien waren van grofmazig want
in de voorste hoepel of keel, leken perspectief te bieden. De eerste
praktijkexperimenten in het IJsselmeer waren echter niet positief.
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In 1985 zal, voor zover de beschikbare scheepstijd dit toelaat, dit
onderzoek worden voortgezet.
In eerdere jaarverslagen is er al op gewezen dat in het IJsselmeer
de snelste groeiers het eerste worden gevangen en dat alleen de
langzamere groeiers de kans krijgen om door te groeien. Dit verschijn
sel kwam bij de jaarklas 1982 wel zeer duidelijk aan het licht: de
snoekbaarzen die hiervan als tweejarigen werden gevangen, waren
gemiddeld 39,7 cm lang, terwijl degenen die pas als driejarigen werden
gevangen, als tweejarigen slechts 33,7 cm waren. Dat wil zeggen een
groeiverschil tussen snelle en langzame groeiers van 6 cm per jaar!
Voor baars blijft de vangstprognose voor het IJsselmeer, mede gezien
de redelijk sterke jaarklas 198U, onveranderlijk gunstig.
Over het snoekbaarsonderzoek dat in de Friese meren wordt uitgevoerd
in het kader van de brasemuitdunning, werd een tussentijds verslag
uitgebracht. Enkele conclusies hieruit zijn:
- Snoekbaars at overwegend kleine prooivis, de belangrijkste soorten
waren pos, blankvoorn, brasem en spiering.
- In de loop van het seizoen, maar vooral van de jaren wijzigde de
soortensamenstelling van het voedsel zich duidelijk, zo werd in
1979-1981 nauwelijks brasem gegeten en was deze soort in 1982-1983
belangrijk voedsel.
- Kannibalisme werd bij 9% van de snoekbaarzen waargenomen en kwam
vooral voor bij snoekbaars tot ko cm of groter dan 60 cm; slachtoffer
van kannibalisme zijn vrijwel uitsluitend snoekbaarsjes in hun eerste
levensjaar.
- Het kennelijk ruime aanbod van prooivis in deze meren manifesteerde
zich in de goede conditie en de vrij snelle groei van snoekbaars.
De groei doet weinig onder voor die in het IJsselmeer (gemiddelde
lengte na 5 jaar resp. 52 en 55 cm). De brasemuitdunning had geen
effect op de groeisnelheid van snoekbaars.
- De migratie van snoekbaars bleef zeer beperkt; van de gemerkte snoek
baarzen werd zowel in het eerste als in het tweede jaar na het
merken ca 80% teruggemeld uit het oorspronkelijke gebied of uit een
aangrenzend water. Slechts weinig snoekbaarzen hadden zich verder dan
2 à 3 km verwijderd van hun uitzettingsplaats.
Als onderdeel van een rapport van de Werkgroep Evaluatie Beheersmethoden
werd een overzicht opgesteld van literatuurgegevens en Nederlands
onderzoek over de biologie van snoekbaars in relatie tot het beheer van
de snoekbaarsstand.
Project 5-7Q2I - Visstand grote rivieren en benedenrivieren
In het kader van het onderzoek over migratie en bevissing in de grote
rivieren werden in 198U 79^0 blankvoorns en 1553 snoekbaarzen gemerkt.
Van de bijna 7000 blankvoorns die in 1983 gemerkt waren, is inmiddels
ca h
teruggemeld door sportvissers en ca 11,5% door beroepsvissers.
De bijna 1300 snoekbaarzen die voorjaar 1983 gemerkt werden, leverden
een terugmelding op van 7%. Hiervan was één derde afkomstig van
sportvissers en de rest van beroepsvissers.
De terugmeldingspercentages uit de deelgebieden, zoals Waal, Maas,
Biesbosch en Haringvliet lopen vrij sterk uiteen. De verplaatsingen
van blankvoorn bleken zich voornamelijk binnen 15 km af te spelen,
hoewel er nog vrij veel tussen 15 en 60 km van de uitzetplaats werden
teruggevangen. Snoekbaars werd vooral teruggemeld op afstanden van
minder dan 10 km, met uitschieters tot 50 km. Het betekent dat er
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althans tijdelijk contact tussen eventuele deelpopulaties bestaat, dit
leidt ongetwijfeld tot uitwisseling van individuen. Met enige reserve
kan dan ook worden gesteld, dat de visserij op blankvoorn en snoekbaars,
hoewel in bepaalde gebieden geconcentreerd, in feite de visstand in
ruim 20 000 ha water exploiteert.
Omstreeks de periode 1960-1970 was het zuurstofgehalte van de Rijn in
Nederland doorgaans te laag voor een normaal voortbestaan van de meeste
vissoorten. Ook in de Maas was de visstand in de zestiger jaren sterk
verarmd. Dank zij een afnemende vervuiling met afbreekbaar organisch
materiaal is het gemiddelde zuurstofgehalte sindsdien sterk gestegen en
heeft de visstand zich (grotendeels) hersteld. Zo komen bijvoorbeeld
rivierprik, zeeprik, zeeforel, barbeel, sneep en meerval nu weer vrij
veel
tot in de bovenloop van het Nederlandse deel van deze
rivieren voor. Zelfs werd er in september 198U een elft van 52 cm bij
Lobith gevangen.
De verbetering van de Rijn is ook de Zwitsers niet ontgaan. Een werk
groep in Basel heeft het initiatief genomen om éénjarige Atlantische
zalm bij Basel in de Rijn uit te zetten. Vanaf voorjaar 198H zullen
vijf jaar lang ieder jaar 20 000, 10-20 cm lange, gemerkte exemplaren
worden uitgezet. Het is te hopen dat de meeste Nederland twee keer
zullen passeren. In verband met de grote betekenis voor de Nederlandse
visserij zijn er contacten gelegd met de betrokken Zwitserse onder
zoekers.
Project 5~7022 - Relatie milieu en Cypriniden
De uitdunning van de brasemstand in het zuidwestelijk deel van de
Friese boezem in 1981—198U is door onderzoek begeleid. Enkele resul
taten hiervan zijn:
- Migratie brasem: van de 10 523 in 1982 gemerkte brasems zijn tot
eind 198U slechts 29*+ stuks (2,8%) teruggemeld. Het verspreidings
patroon lijkt te duiden op een migratie-overschot van Slotermeer
(niet uitgedund), naar het Fluessengebied (wel uitgedund).
- Bodemvoedsel: het onderzoek naar veranderingen in het benthosbestand
is drie jaar uitgevoerd in 4 wateren.
Gemiddelde biomassa per 1000 cm2 aan muggelarven
en wormen in enkele Friese wateren.
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In de figuur zijn de gemiddelde biomassa's aan muggelarven + wormen op
logaritmische schaal weergegeven voor twee wateren met uitdunning van
de brasemstand (Oudegaaster Brekken en Heegermeer) en twee zonder uit
dunning.
De aanvankelijke daling in de periode mei-augustus 1982 ging daarna
over in een stijging van de benthosbiomassa tot april 198U. In augustus
198U blijkt het niveau in 3 van de 1+ wateren weer ongeveer even hoog
als in mei 1982, behalve in de Oudegaaster Brekken waar de stijging is
doorgezet.
- De conditie van brasem: in de periode 19Ô2—19ÖU vertoonde de conditie
(gewicht als percentage van een "normale" brasem) een duidelijke
stijging. Deze stijging was echter in de uitgedunde wateren Oude
gaaster Brekken en Fluessen even hoog als in de wateren waar de brasem
stand niet was uitgedund.

Gemiddelde conditie van brasem
langer dan 30 cm

Oudegaaster Brekken
Fluessen
Slotermeer
Grote Brekken

sept.182

sept.''83

sept. '81+

93
93
9I+
96

99
103
105
101

103
103
106

10k

- Een veldexperiment in een visvrij buitenwater, waarin de benthosontwikkeling in de grondsoorten klei, veen en zand gedurende één zomer
werd gevold, is dusdanig verstoord door een onvoorziene sterke vege
tatie ontwikkeling, dat dit geen significante verschillen te zien geeft.
- Verband tussen milieu-parameters en visstand: tussen de groei van
brasem en de totale hardheid van het water blijkt een positieve corre
latie
te bestaan. Deze correlatie bestaat ook in grote lijnen
tussen grondsoort en totale hardheid (c.q. het calciumgehalte). Voor
lopig zijn uitkomsten van 30 wateren verwerkt. De resultaten van 30
andere wateren zijn nog in bewerking. Wanneer ook deze beschikbaar
zijn, kan het mathematisch verband tussen diverse parameters nauwkeu
riger worden bepaald.
- Eénzomerige brasem: als alternatief voor het uitdunnen van volwassen
brasem, waar nogal wat bezwaren aan kleven, is te overwegen om een
jaarklasse al op éénjarige leeftijd uit te dunnen. De winterconcentraties van jonge brasem zijn echter slecht bekend. Voor het opsporen van
dergelijke overwinteringsplaatsen zijn in twee watercomplexen (Rottemeren, Liede-Spaarnegebied) gerichte bevissingen uitgevoerd, die hier
over nuttige informatie gaven.
- Ontwikkeling vismerken: de kleurstof alizarine (rood) in waterige
oplossing is goed bruikbaar gebleken om vissen aan de buikzijde
(lichte kleur) mee te merken. De kleurvlekken zijn na een jaar nog
uitstekend zichtbaar. Zoals eerder met succes toegepast bij brasem,
is nu ook het in de buikholte brengen van een gemagnetiseerd en
genummerd roestvrij stalen plaatje bij rietvoorn bruikbaar gebleken.
- De wolhandkrab is de binnenvissers in 198U in het algemeen niet tot
grote last geweest. De plaag, die in 1981 en 1982 zeer veel schade
veroorzaakte, is sindsdien volgens verwachting afgenomen. De wolhandkrab is in enkele wateren nog steeds vrij talrijk en kan, gezien de
milieu-omstandigheden in Nederland, zo weer "de kop opsteken".
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Project 'j-7023 ~ Effect waterstaatkundige constructie
Voorbereidingen zijn getroffen om een vispassage naar Deens model in
een Limburgse beek te testen. Verder is er overleg gevoerd met het
Laboratorium voor Hydraulica en Afvoerhydrologie van de LH Wageningen
over een gewijzigde doorstroming van dit Deense type, zodat het meer
is aangepast aan de zwemprestatie van de belangrijkste Nederlandse
vissoorten.
Project 5~702U - Invloed zand- en grindwinning
Diepe putten in IJmeer, Gooimeer en Markermeer werden in augustus
bemonsterd in verband met het onderzoek naar stratificatie, visstand
en bodemorganismen. In deze putten lag de spronglaag op een diepte
van IO-15 m (zie figuur). Met behulp van een echograaf kon geconsta
teerd worden dat vis zich alleen ophield op enkele meters boven de
spronglaag.

Verband tussen waterdiepte en zuurstofverzadigingspercentage in drie zandwinputten in augustus 198^+.

7
/o
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Project 5-7032 - Invloed graskarper op inheemse vis
Als afronding van de ruim tien jaren waarin de Werkgroep Graskarper
onderzoek, beleid en uitzettingen van graskarper heeft begeleid, is
het rapport "Graskarper in Nederland" opgesteld. Veel tijd is besteed
aan het redigeren van de diverse bijdragen aan het rapport en aan de
voorbereiding voor de in 1985 uit te geven brochure.
Project 5-7035 - Weghouden van visconcentraties bij de in- en uitlaat
van (koel)watersystemen
In het kader van dit project en van project 5-7020 werd onderzoek
verricht in het WRK III-bekken nabij Andijk. In dit 22 meter diepe
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bekken dat in verbinding staat met het IJsselraeer is de horizontale en
verticale verspreiding van vis bestudeerd. Aan de hand van echogrammen
en bemonsteringen met een kruisnet kon worden vastgesteld dat in het
hele bekken spiering zich overdag concentreerde op een diepte van
ongeveer 5-10 m. In het donker werd de samenhang binnen deze visconcentratie duidelijk losser, trok een deel hiervan in de richting van
oppervlakkiger waterlagen en verspreidde zich daarbij ook in horizon
tale richting naar de ondiepere gebieden. Deze verticale migratie werd
beïnvloed door de lichtintensiteit, maar ook andere factoren spelen
er een rol bij. De gevonden resultaten zijn onder meer van belang
voor het interpreteren van gegevens uit proefvisserijen bij uiteenlopende
lichtintensiteiten in het water.
Project k-JOkl - Onderzoek naar aallarven, etc.
Evenals in voorgaande jaren zijn in het voorjaar waarnemingen gedaan te
Lauwersoog, IJmuiden, Katwijk en Stellendam naar de intrek van glasaal.
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat weer waarnemingen gedaan te Den Oever.
De resultaten hiervan duiden op een matig glasaal-intrekjaar, hoewel het
diepterecord van 1983 zich niet herhaald heeft (zie tabel).
jaar
1970
1971
1972
1973
197U
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1983
1981+

gesommeerde vangst te
Oever (x 1000)
17
1U

15
12

16
19
16

32
18
26

3h
1U

9
1+
9

Gedurende het najaar is een begin gemaakt met de automatische opslag van
alle glasaalgegevens vanaf 1956, om een beter inzicht te verkrijgen over
de gehele reeks van jaren.
Te Katwijk is een begin gemaakt met regelingen overeenkomstig die te
Den Oever, om de glasaalintrek gedurende de voornacht te bevorderen
(geringe opening van de spuisluizen).
Het onderzoek naar geslacht, conditie en vetgehalte van de rode aal in
enkele Friese meren is gedurende de zomer voortgezet en in het najaar
afgesloten met een eindverslag (BW SH-oH; ZA ÖU—01). De voorzichtige
conclusie luidt dat de in sommige meren uitgevoerde brasemuitdunning geen
merkbaar effect op de aalpopulatie heeft gehad, maar dat de natuurlijke
jaarlijkse schommelingen in de conditie van de aalpopulatie bijzonder
groot zijn.
Voorts is er rode aal en schieraal bemonsterd uit het Lauwersmeer, IJsselmeer, Markermeer, Giethoornsemeer, Waddenzee, Amstelmeer, Eemmeer,
Veluwemeer, Haringvliet, Grevelingenmeer, Veersemeer en de Waal. Van
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IJsselmeer en Markermeer zijn tevens de kleinere lengteklassen verzameld
met behulp van de electrische stramienkuil.
Gedurende het najaar is een controleprogramma voor de leeftijdsaflezing
van de aal gestart: 3000 alen zijn gemerkt met een stof die zich in het
skelet afzet (tetracycline). Na een jaar zullen deze skeletdelen micros
copisch worden onderzocht, zodat bepaald kan worden hoe een echte
winterring in het skelet eruit ziet. Tevens kan dan als controle de
(bekende) lengte op het moment van merken worden terugberekend.
Project U-^0^7 ~ Onderzoek Grevelingen
Het onderzoek op de Grevelingen naar de interactie tussen aal- en oester
visserij is afgesloten met een verslag (ZA 8U-02) met als conclusie dat
de oestervisserij geen merkbare invloed op de "winterslaap" van de aal
lijkt te hebben.
Project U-70U3 ~ Relatie bodemfauna en aalstand
In IJsselmeer, Markermeer en Lauwersmeer zijn opnieuw monsters van de
bodemfauna genomen. Tevens is een begin gemaakt met de interpretatie van
deze gegevens van de laatste jaren.

Bodembemonstering IJsselmeer

Ook i n polders vormen stuwen
een belemmering voor de v i s t r e k
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D. SCHELPDIERONDERZOEK
Project 6-7ooo ~ Samenstelling en bestandsgrootte oesters

Het onderzoek naar het verloop van de oesterlarven concentratie en de
intensiteit van de broedval werd voortgezet. Naast het volgen van de
broedaanslag op tweemaal per week te wisselen plaatjes van gekalkt
plastic werd ook aandacht geschonken aan de mosselschelpen, die als
collecteurs werden uitgezaaid.
In de periode van 26 juni tot en met 10 juli werden ruim 8000 m3 mossel
schelpen, overeenkomende met ongeveer 750 miljoen schelpen, te water
gelaten op een 17-tal locaties. Door de aanvankelijk lage temperatuur
in het begin van de zomer kwam de produktie van oesterlarven vertraagd
op gang. Pas op 25 juni werden de eerste larven in de watermonsters aan
getroffen. In de loop van juli steeg de larvenconcentratie echter tot
hoge waarden. Gemiddelden tussen de 200 en 1+00 larven per 100 liter
water werden regelmatig aangetroffen.
De broedaanslag op de gekalkte plaatjes en uitgezaaide mosselschelpen
vertoonde een zeer gunstig resultaat. De wekelijkse broedval op de
gekalkte plaatjes is weergegeven in figuur 1.
Maandelijkse tellingen wezen echter uit, dat begin november het gemid
delde aantal broedjes per schelp was teruggelopen van 2,0 naar 0,1+ en
begin december naar 0,25 per schelp. Afgezien van de verloren gegane
schelpen betekende dit, dat maximaal nog maar een kleine 200 miljoen
broedjes op de uitgezaaide schelpen in leven waren. Dit betekende in
september een sterfte van 70% en in december een sterfte van 90%. Het
gevallen broed vertoonde een slechte groei, gemiddeld waren ze l+,3 mm
aan het einde van het jaar. Deze geringe afmeting vlak voor de winter
voorspelt niet veel goeds voor het terechtkomen van de jaarklas 198U.
Ter vergelijking bedroeg in januari I98U de totale sterfte onder het
broed van de jaarklas 1983 circa 75%, hetgeen na de voorjaarssterfte
in juni was opgelopen tot 95%»overeenkomende met gemiddeld 0,25 broedjes
per schelp. De afmeting van de broedjes bedroeg toen echter gemiddeld
19,7 mm.
Vroeger werd na de voorjaarssterfte 30 broedjes per 200 schelpen nog
als redelijk ervaren, dat wil zeggen 0,15 per schelp. In top-jaren kon
men uitkomen op 100 broedjes per 200 schelpen, of 0,5 per schelp.
Langzamerhand wordt het door dit onderzoek mogelijk om een en ander
in perspectief te plaatsen. Hierbij is momenteel alleen duidelijk, dat
een maximaal chlorophyll-a gehalte van 5 mg/m3 's zomers in het
Grevelingenmeer geen rooskleurige situatie is voor de opgroei van
oesterbroed, zeker niet in een gebied waar perioden voorkomen met
nauwelijks enige stroming, menging en vernieuwing van het water.
Het geringste antwoord hierop is wel, om zo spoedig mogelijk in 1985
te beginnen met op mosselschelpen gevallen oesterbroed experimenteel
over te brengen naar de Oosterschelde. Dit zou gefaseerd kunnen
geschieden. De bestaande hangcultuur-voorzieningen zouden hierbij een
rol als nursery kunnen vervullen. Hiertoe zal een experiment worden
opgezet met het wederom collecteren van oesterbroed op los van de bodem
uit te hangen mosselschelpen.
De sterke jaarklas 198 1 is nu voor het grootste gedeelte weggevist.
Van de jaarklas 1982 is vrijwel niets terechtgekomen. Voor de nabije
toekomst is zodoende de hoop gevestigd op de goede jaarklas 1983.
Op een twintigtal locaties werd in het Grevelingenmeer de conditie
index van oesters bepaald, als maat voor de biomassa ontwikkeling. Over
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het algemeen scoorden de oesters in het westelijke deel het hoogst.
Het voorkomen van het Japanse bessenwier heeft sinds de introductie in
de jaren zeventig weinig verandering ondergaan. Voor het eerst werd
dit jaar echter enige vasthechting op oesters van een in gebruik zijnd
oesterperceel aangetroffen. Dit betekent een verschuiving ter plaatse
naar dieper water, mogelijk door een grotere helderheid van het water.
Hoewel het onderzoek naar het oesterbestand in het Grevelingenmeer en
de achtergronden daarvan enkele zeer tijdrovende elementen bevat zal
dit onderzoek in 1985 worden voortgezet. Gehoopt wordt dat volgend jaar
meer duidelijkheid zal ontstaan over de exploitatiemogelijkheden in dit
gebied, zowel voor het verkrijgen van broed, zaaioesters als consumptie
oesters.

De resultaten van de herbevolkingspraktijkproef met 50.000 oesters per
locatie op een zestal percelen in de kom van de Oosterschelde, waarvoor
in het voorjaar een opening kon worden gemaakt, beperkten zich aan het
einde van dit verslagjaar slechts tot gegevens over de toename van het
individuele lichaamsgewicht der oesters. Over de uitval en de totale
gewichtstoename van de uit het Grevelingenmeer naar de Yerseke en
Bergse Bank overgebrachte oesters moeten de gegevens nog door het
bedrijfsleven worden verstrekt. De gevonden verschillen in groei tussen
de verschillende percelen laten nog geen conclusies toe.
Relatief veel aandacht kreeg het onderzoek naar de invloed van de
stroomsnelheid op de oestergroei. In 1985 zal een rapport verschijnen
waarin ook vroegere waarnemingen op 18 oesterpercelen zullen worden
opgenomen.
De groei van oesters uit het Grevelingenmeer in de kom van de Ooster
schelde werd ook vergeleken met de in het Grevelingenmeer achterge
bleven oesters. Daarnaast werden in de mond van de Oosterschelde, nabij
het werkeiland Neeltje Jans, de mogelijkheden benut tot het in hangcultuur-voorzieningen onderbrengen van dezelfde soort oesters. In dit
geval betrof het lantaarnnetten, die met 25.000 oesters werden bevolkt.
De groei, uitgedrukt als de toename van het levende gewicht, is weer
gegeven in figuur 2. De groei was het sterkst bij de in het Grevelingenmeer achtergebleven oesters, gevolgd door die van de hangcultuur in open
water. In de laatste positie werd echter wel de beste biomassa ontwik
keling geconstateerd. Ook over de kwaliteit van de op de banken uitge
zaaide oesters waren de deelnemende kwekers tevreden.
Of de hangcultuur in bedrijfseconomisch opzicht kans van slagen heeft
zal empirisch moeten worden nagegaan. Combinatie met marginale activi
teiten op het gebied van de visteelt in kooien moeten niet van succes
uitgesloten worden geacht. Proefnemingen op grotere schaal voor het
opdoen van ervaring met de benodigde technieken zijn daarvoor echter
noodzakelijk.
Voortzetting van de aangevangen experimenten op de banken in de kom van
de Oosterschelde zal ook zijn nut hebben om op langere termijn de
eventuele invloed op groei, kwaliteit en overleving te kunnen nagaan
van de door de deltawerken optredende milieuveranderingen. In 1985 zullen
de eventuele proefnemingen echter wederom nog uitgevoerd moeten worden
in samenhang met de controle op het voorkomen van de ziekteverwekker
Bonamia ostreae.
Ook in de Oosterschelde werd gedurende de zomer enkele malen de
concentratie van oesterlarven vastgesteld. Op 2k juli werden gemiddeld
1*3 larven van de platte oester per 100 liter water aangetroffen. Larven
van de Japanse oester werden vanaf 2k juli in wisselende concentraties
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waargenomen, doorgaans tussen 5 en 15 per 100 liter. De voortplantingsomvang van de Japanse oester is in 1983 beduidend geweest. Het éénjarige
broed werd duidelijk zichtbaar en bleek zich ook te hebben kunnen
vestigen op droogvallende mosselpercelen in de Zandkreek en dijkglooiingen in het westelijke deel van de Oosterschelde.
Project 6-7001 - Samenstelling en bestandsgrootte mosselen
Het onderzoek naar het functioneren van de mosselteeltpercelen is voort
gezet binnen het kader van het project MOKWE, een samenwerkingsvorm van
RWS-DD en RIVO. In de eerste fase van dit onderzoek is een inzicht
verkregen betreffende de maximale waarden van getijstroming en golfwerking, die voor de mosselteelt nog aanvaardbaar zijn. Door bereke
ningen en metingen kan worden nagegaan waar nu en straks aan deze
belangrijke hydraulische randvoorwaarden kan worden voldaan. Hierbij
kan ook gebruik worden gemaakt van gedetailleerde stromingsmodellen.
Dit onderzoek wordt toegespitst op de vraag welke gebieden, met thans
te hoge stroomsnelheden, straks wel in aanmerking kunnen komen voor het
kweken van mosselen.
Mosselkwaliteits- en groeimetingen hebben aangetoond, dat er een afname
is van het ontwikkelingstempo naarmate de afstand tot de Oosterscheldemonding groter wordt. Hoewel vroeger mosselzaad tot halfwas achterin de
kom van de Oosterschelde werd opgekweekt lijkt dit thans niet aan
bevelenswaardig. Reeds in de zomer zijn nu mosselen aanwezig op de
verwaterplaatsen, die vroeger meer naar het westen lagen. De Japanse
oester zit min of meer in de weg en de cultuur van de platte oester
dient in de kom van de Oosterschelde nog te worden opgebouwd. Bovendien
is de kom van de Oosterschelde kleiner geworden,
bestaat er
geen wateruitwisseling meer met de Eendracht en zal de verblijfstijd van
het water aanzienlijk worden bekort. Reeds na de aanleg van de Grevelingendam zag men al spoedig de mosselteelt in de nabijheid ten westen
van deze dam in moeilijkheden geraken.
Het in augustus 1983 verschenen eerste interim-rapport zal gevolgd
worden door een tweede interim-rapport, waarvan de verschijning begin
1985 in het vooruitzicht kan worden gesteld. In het komende rapport
zullen de tot nu toe behaalde onderzoekresultaten worden gepresenteerd.
Meegedeeld kan worden dat dit onderzoek in 1985 en 1986 wordt voort
gezet.
In de tweede fase van het onderzoek zal vooral aandacht worden
geschonken aan de beantwoording van de vraag waardoor de geconstateerde
groeiverschillen worden veroorzaakt. Ingegaan zal ook worden op de
vragen die door de projectgroep AFWERK zijn geformuleerd. Dit betreft
onder anderen de invloed van het verwachte zandtransport als gevolg
van de vorming van ontgrondingskuilen achter de stormvloedkering en de
daarmee in verband staande vorming van zanddrempels. Enkele nabij
gelegen mosselpercelen liggen in de gevarenzone. Dit speelt al rond de
plaatsing van de dorpelbalken, die een onderdeel van de stormvloedkering
vormen. Daarnaast zal een visie moeten worden gegeven ten aanzien van de
invloed op de mosselteelt van de extra getijreductie, die wordt veroor
zaakt door het gebruik maken van de keringsmogelijkheden tijdens de
aanleg van de Oester- en Philipsdam.
Een nieuw facet is, dat de aanleg van de stormvloedkering tot gevolg
heeft, dat de aanvoer van voedingszouten uit de Noordzee zal verminde
ren. Deze nutriënten zijn nodig om de primaire produktie, als basis
van de voor de schelpdieren noodzakelijke organische voedselbestanddelen, aan de gang te houden. Het is de vraag of andere voedselbestanddelen dan de in het zeewater geproduceerde micro-algen voldoende
compensatie zullen kunnen bieden. Hierbij wordt ook gekeken in de
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richting van de bacteriën, die zich in grote hoeveelheden aan slibdeeltjes en afbraakprodukten kunnen vasthechten. Mosselen kunnen de bacteriële flora zeer goed benutten, doordat zij de voor de vertering nood
zakelijke enzymen kunnen produceren. Overeenkomst vertonen de verschil
lende schelpdiersoorten daarin zeker niet. Verschuivingen in het
voedselconcurrentiepatroon zijn dus mogelijk. Mosselen worden geacht
hierin sterk te staan als zij kunnen beschikken over een omgeving met
voldoende waterbeweging en een niet te dichte bezettingsgraad op de
bodem.
Naast dit alles zijn de verrijkingsbronnen rond de Oosterschelde
inmiddels al aanzienlijk in tal en last afgenomen. De ook daardoor
verminderde draagkracht van het water geeft te denken.
Project 6-7002 - Samenstelling en bestandsgrootte kokkels
Evenals in voorgaande jaren werden dichtheid, groei en overleving van
kokkels op een aantal plaatsen in de Oosterschelde gevolgd. Rapportage
ligt in het voornemen over een langere reeks van jaren. De betreffende
gegevens kunnen worden gebruikt bij de schatting van de totale hoe
veelheid bodemdieren in de Oosterschelde en het verloop daarvan tijdens
de toekomstige veranderingen. Deze informatie is nodig om een opvatting
te ontwikkelen ten aanzien van het vraagstuk, welke diergroepen
tenslotte het meest van de verminderde draagkracht van het water te
lijden zullen hebben. Anderzijds kan men zich afvragen, welke maatrege
len te nemen zijn om commerciële diergroepen te begunstigen.
In verband met de geconstateerde afname in groei bij de kokkels in
Oostelijke richting bestaat er ook een samenhang met het onderzoek naar
de groeigradiënt van de mosselen.
Voortzetting van deze opnames, die twee keer per jaar worden uitgevoerd,
ligt in het voornemen. Ook zal weer een oriënterende opname gemaakt
worden van de kokkelbestanden in de Westerschelde.
Project 6-7006 - Hydrografisch onderzoek
Het onderzoek naar de waterkwaliteit op de Yerseke Bank en in de geul vaor
het buitendijkse mosselbedrijfsterrein aan de Molenpolderdijk werd vrij
wel ongewijzigd voortgezet. Het gaat hierbij om vijf vaste monsterpunten.
Evenals in voorgaande jaren kon de Hoofdafdeling Milieu en Inrichting
van de RWS-Deltadienst nog een groot deel van de analyses uitvoeren.
Rekening houdende met een noodzakelijk wordende service-beperking is
begonnen met het opstarten van enkele van de belangrijkste analyses in
eigen beheer.
Het onderzoek omvat de volgende waarnemingen en bepalingen:
- waterdiepte, watertemperatuur, zichtdiepte, zoutgehalte, zuurstof
gehalte, zuurgraad, slibgehalte en het organische deel daarvan
(POC)door het RIVO;
- ammonium, nitriet, nitraat, totaal stikstof (voor en na filtratie),
ortho-fosfaat, totaal fosfaat (voor en na filtratie), silicaat,
chloride, sulfaat, opgelost organisch koolstof (DOC),
chlorophyl-a en totaal pigment door DDMI.
Het analyse pakket werd uitgebreid met de bepaling van het totaal aantal
aerobe heterotrofe bacteriën, gebruik makende van de microcopische
epifluorescentie methode. Gezien de verkregen uitkomsten zal deze
bepaling eveneens voortgezet worden. In de geul voor de Molenpolderdijk
lag dit bacteriëngehalte veelal wat hoger dan in het water boven de
Yerseke Bank. Dit wijst op een voedingsbron, mogelijk samengaande met
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een geringer consumptief vermogen van de aldaar in het water voor
komende organismen, die bacteriën verwijderen.
De bepalingen werden aanvankelijk op twee manieren uitgevoerd. Bij het
gebruik van kweekmedia bleek de soortsafhankelijkheid echter een
onoverkomelijk bezwaar. De soortensamenstelling verandert namelijk
voortdurend tijdens het seizoen.
In 1985 zal naar computerverwerking van de gegevens worden gestreefd, om
bepaalde trends in de waterkwaliteit zichtbaar te maken.
Project 6-7OO7 ~ Mosselverwaterplaatsen Yerseke Bank
In de loop van het jaar is gebleken, dat het gegevensbestand van het
onderzoek nog verder geëvalueerd kan worden. Door statistische analyse
van de beschikbare meetresultaten lijken enkele conclusies verfijnd te
kunnen worden, bijvoorbeeld voor wat betreft de slibafvoer door het
korren. Mogelijk zijn er echter ook nog een aantal veldwaarnemingen
nodig, die op dezelfde wijze na het gereedkomen van de stormvloedkering
herhaald moeten worden. Immers dan kan men de werkelijke gevolgen van de
getijreductie waarnemen. De prognose voor de zijdelingse slibafvoer kan
nog aangescherpt worden, evenals die van het zuurstofverloop.
In verband met vragen van de projectgroep AFWERK moet in 1985 een extra
polatie plaatshebben van de bestaande meetgegevens ten behoeve van de
sedimentatie-erosie balans bij getijverschillen van circa 2,25 m.
Voor de opgestelde balans betreffende de erosie- en sedimentatie
processen op de mosselverwaterplaatsen zijn aannames gedaan omtrent een
aantal factoren, die tijdens het onderzoek voldoende konden worden
onderzocht en gekwantificeerd, maar die door nieuwe inzichten nog wat
bijgesteld kunnen worden. Dit zal de exactheid van de balans ten goede
komen. Er wordt nog wel aan gedacht enkele extra slibdikte-metingen
uit te voeren, die dan ook in 1986 herhaald kunnen worden.
In verband met in de toekomst mogelijk nog meer te verwateren en te
verwerken mosselen, onder andere door import verkregen, zullen nog
balansberekeningen uitgevoerd worden voor grotere aanvoeren dan 100
miljoen kg per jaar. Het erosie overschot zal daardoor kleiner worden.
Koe groter de jaarlijkse mosselaanvoer zal zijn, des te kleiner wordt
de zekerheid dat de verwaterplaats slibvrij zal blijven. Getracht zou
kunnen worden de maximale jaarlijkse mosselaanvoer te bepalen, waarbij
van verslibbing nog geen sprake is.
Hoewel na de onderkenning van de problematiek is gebleken, dat bij in
gebruik blijven van de verwaterplaatsen voor hetzelfde doel er van
verslibbing geen sprake behoeft te zijn, is hierbij nog niet gesproken
over de reactie van de mosselen zelf op het ter plekke toch veranderende
milieu. Deze verandering heeft vooral te maken met de wijze van slib
afvoer. Hierop is gewezen tijdens de in mei gehouden gespreksronde met
de mosselhandel te Yerseke. De slibrijkdom van het water kan namelijk
wel toenemen.
Aanbevolen is, dat regelmatig observeren en registreren van het houd
baarheidsverloop van de mosselen het beste door de betrokkenen zelf
kan geschieden. Hiermee kan voor de optredende wijzigingen nog worden
begonnen. Het is zaak daarbij eenzelfde methode te gebruiken en zo
mogelijk iets in collectief verband te ondernemen. Dit is nu des te
meer van belang, omdat reeds gedurende de zomermaanden van 1986 het
getijverschil nabij Yerseke slechts circa 2,00 m zal bedragen in
verband met de laatste bouwfase van de stormvloedkering. Het gaat hier
bij om het plaatsen van de bovenbalken en het uitvoeren van aanstortingen, waarvoor men een aantal schuiven tussen de pijlers moet laten
zakken.
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Project 6-7oo8 - Bewaaromstandigheden van oesters
Het gedeelte van het onderzoek dat zich heeft gericht op het gedrag van
oesters in relatie tot de temperatuur van het zeewater en de water
kwaliteit is voorlopig afgerond. Een laatste rapport daarover verschijnt
in 1985.
In de periode van oktober 1983 tot mei 198U stond een continu registre
rend meetstation in het bewaarsysteem van de firma J. Prins - De Zeeuwse
Banier B.V., waarmee het verloop van de parameters temperatuur, zuurstof
gehalte en de pH werd gevold. Tevens werd als nieuw facet ook het
concentratieverloop van de aanwezige aerobe heterotrofe bacteriën gevolgd.
De bepaling daarvan werd aanvankelijk op twee manieren uitgevoerd. Het
tellen van het totale aantal, levend en dood, bleek goed uitvoerbaar
met de microscopische epifluorescentie methode. De bepalingen van het
kiemgetal leverde in het algemeen maar
weinig informatie op, omdat
slechts bepaalde soorten bacteriën groeien op de beschikbare media. De
soortensamenstelling verandert echter voortdurend gedurende het seizoen.
Daardoor bleek geen duidelijk seizoensverloop uit de resultaten,
evenmin als een correlatie met het totaal aantal heterotrofe bacteriën.
Het kiemgetal varieerde van 0,5.103 per ml tot 2,U.105 per ml.
Het verloop van het totale aantal aerobe heterotrofe bacteriën volgde
vrijwel het verloop van de watertemperatuur. Laagste waarden tijdens
de koudste maanden en oplopende in het voorjaar. De aantallen konden
over de betreffende periode een factor 10 verschillen, liggende tussen
^.105 en i+.106 per ral.
Toen er in de decembermaand van seizoen 1983 ~ 198U actief in de oester
putten werd gewerkt, had dit tot gevolg, dat veel bodemmateriaal werd
opgewerveld. Dit ging gepaard met meer aerobe heterotrofe bacteriën in
het water. De invloed van de bacteriën op oesters en speciaal die in de
oesterputten zal vooralsnog onderwerp van onderzoek blijven.
In de laatste maanden van 198U werd nog slechts op beperkte schaal
aandacht besteed aan de bewaaromstandigheden. Overgegaan is tot verdere
evaluatie van alle verkregen resultaten sinds 1980. In deze periode
;
is nooit een zeer opvallende voorjaarssterfte van oesters voorgekomen.
Deze zogenaamde voorjaarssterfte was de aanleiding tot het onderzoek.
Het gebruikspatroon van de oesterbewaarsystemen is echter aanzienlijk
gewijzigd sinds de oesterziekte Bonamia ostreae haar intrede deed. De
bewaarduur is verkort. De oesters uit het Grevelingenmeer worden regel
matig aangevoerd. De geïmporteerde consumptie-oesters staan evenmin
lang in de putten.
Kortom er is onderzocht tijdens bezettingsgraden, die niet vergelijk
baar waren met de probleemperiode, waarin de putten ook werden gebruikt
voor de winteropslag van zelf opgekweekte zaai-oesters en koudegevoelige geïmporteerde oesters. Een ander verschilpunt is, dat de meeste
bedrijven hun bewaarsysteem reeds hebben verbeterd, mede door de moge
lijkheid van circulatie en beluchting uit te breiden.
Project 6-7oio - Aquacultuur
Oriënterend onderzoek is uitgevoerd naar de milieu-omstandigheden waar
onder regenboogforel in kooien in de Oosterschelde wordt opgekweekt.
Doel van dit onderzoek was om een beter inzicht te verkrijgen betref
fende de omstandigheden waaronder, met name in de zomermaanden,
infectieziekten kunnen uitbreken.
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E. TECHNISCH ONDERZOEK

Projekt 7-7153 - Elektrische stimulering
Elektrische visserij op platvis
Na een uitgebreide testperiode in het laboratorium is een nieuw ont
wikkelde sterkere pulsgenerator (maximale spanning 1000 Volt) geduren
de verschillende perioden op de "ISIS" getest. Na deze testen zijn in
de zomer van 198U aan boord van de UK 1U1 (680 kW/900 pk) gedurende
12 weken experimenten uitgevoerd met deze pulsgenerator bij de elek
trische visserij op platvis. Naast het gebruik van een pulsgenerator
met een aanzienlijk groter vermogen dan voorheen, was nu anders dan
voorheen het onderwaterdeel van de apparatuur ingebouwd in de boom van
het vistuig.
Tijdens de experimenten is overgegaan op het gebruik van een speciaal
op de elektrische stimulering afgestemd net, het zogenaamde haktandennet. In dit net zijn onder meer alle elektroden in principe van ge
lijke lengte geworden, waardoor een symmetrische opbouw van het elek
trische veld wordt verkregen.
De experimenten met de nieuwe pulsgenerator in kombinatie met het haktandennet hebben aangetoond, dat de vangst van de hiermee uitgemete
elektrische boomkor zowel overdag als 's nachts enkele tientallen
procenten hoger ligt dan die van de normale wekkerkettingenboomkor.
Dit resultaat is dan geboekt bij een voor het gebruikte wekkerkettingenvistuig optimale vissnelheid van U-5 mijl per uur langs de bodem.
Door een verminderde sleepweerstand kan onder deze omstandigheden
met de elektrische boomkor naar schatting een 20 procent brandstof
worden bespaard.
Alhoewel de elektrische stimulering dus bewezen heeft een goed alter
natief te zijn voor de mechanische stimulering met wekkerkettingen is
deze visserijmethode nog niet ver genoeg ontwikkeld om zonder meer te
gaan worden toegepast. Met name de bedrijfszekerheid van de elektri
sche apparatuur en de gebruiksduur van de elektroden -thans nog onge
veer één week- moet nog worden verbeterd. Tevens moet nog worden
nagegaan wat de invloed is van de vissnelheid op de visnamigheid.
Vooral ten aanzien van de bouw van verbeterde elektrische apparatuur
zal interesse vanuit de elektrotechnische industrie noodzakelijk zijn.
Het onderzoek naar de verbetering van de gebruiksduur van de elek
troden zal het beste onder bedrijfsomstandigheden kunnen geschieden,
waarbij de levensduur van diverse elektrodenmaterialen met elkaar
worden vergeleken. Tevens kan dan de invloed van de vissnelheid wor
den onderzocht. Blijkt de bedrijfszekerheid van de apparatuur vol
doende groot en kan ook een voldoende lange levensduur van de elek
troden worden bereikt (minimaal vier weken), dan kan de methode uit
de onderzoeksfeer naar de bedrijfsvaartuigen op kommerciële basis
worden overgebracht.
Het weghouden van vis bij waterinlaatwerken door middel van elektrische
visweringen
Bij de praktijkexperimenten van het laatste onderzoekjaar (198U) met
de elektrische viswering bleek het slechte resultaat tijdens het
warme voorgaande jaar met extreme algenbloei zich niet te herhalen.
Gedurende de dagen met ingeschakelde viswering was de vispassage nu
ongeveer een faktor 3 minder in vergelijking met een zelfde aantal
dagen met uitgeschakelde viswering.
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De spreiding in de passageaantallen was echter enorm groot, zodat het
resultaat niet significant was.
Het eindrapport nummer TO 8i+-08 geeft een overzicht van de resultaten
van de gehele onderzoekperiode. De eindkonklusie van dit voor Rijks
waterstaat uitgevoerde onderzoek is dat:
gezien de onzekerheid in hoeverre het onttrekken van vis aan de
oppervlaktewateren schadelijk is voor de ontwikkeling van de vis
stand in'het betreffende oppervlaktewater;
gezien het feit dat de schade c.q. kosten die bedrijven van de in
genomen vis ondervinden bij lange na niet op lijken te wegen tegen
de kosten van een viswering;
gezien de matige effektiviteit van de hier gebruikte viswering (bij
golfslag en algenbloei neemt de effektiviteit beduidend af) en
gezien de kosten per uiteindelijk tegengehouden vis (enkele dubbelt
jes per O-jarige vis), de viswering van het type Enkhuizen niet
behoeft te worden aanbevolen.
Elektrische visserij op aal (iJsselmeer)
In 1980 bleek dat met een elektrische aalkor vrij grote hoeveelheden
maatse aal gevangen konden worden (gemiddeld 8,7 kg per beviste ha.),
maar dat de bijvangst bestond uit ongewenst grote hoeveelheden schubvis (3*+ kg/ha). In 1981 en 1982 is dit onderzoek voortgezet waarbij
getracht werd de vangst aan schubvis, in het bijzonder ondermaatse
snoekbaars en baars, te verminderen. In I98U zijn de gegevens van
deze experimenten uitgewerkt.
Het elektrische net bleek schubvis duidelijk voor het net weg te
jagen en de aalvangst aanzienlijk te vergroten. Het net met stroom
ving circa 20-maal zoveel aal en 2 à 3-maal zo weinig schubvis als
het net zonder stroom.
Verlaging van de nethoogte van 50 naar 30 cm vermindert de vangst van
baars (voor een belangrijk deel ondermaats) tot ongeveer een derde,
maar heeft tevens tot gevolg dat de aalvangst met circa Uo procent af
neemt. Verdere verlaging van de nethoogte tot 10 cm leidde tot dui
delijke afname van de vangst van zowel aal als schubvis.
Experimenten met een 2,5 m naar achteren verplaatst elektrodensysteem, waarbij de aal later wordt gestimuleerd, hebben aangetoond dat
deze maatregel de genoemde vermindering van de aalvangst niet kan
tegengaan en bovendien resulteert in een grotere schubvisvangst.
Door de gekonstateerde grote spreiding in de voor aal benodigde stimuleringstijd is een verbetering van de vangstverhouding tussen maatse
aal en schubvis met het huidige vistuig niet te verwachten zonder een
deel van de aalvangst prijs te geven. Slechts een vistuig dat gebruik
maakt van het feit dat schubvis en 80 à 90 procent van de maatse alen
overdag onder natuurlijke omstandigheden van elkaar gescheiden zijn,
zal de aal meer selektief kunnen vangen.
Bij het vangen van één kilogram maatse aal bestond de bijvangst in de
elektrische kor gemiddeld uit 0,1^ ondermaatse snoekbaarzen en é à 1(0
ondermaatse baarzen; een ongeveer gelijk aantal ondermaarse baarzen,
maar aanzienlijk minder ondermaatse snoekbaarzen in vergelijking met
wat in fuiken per kilogram aal werd gevangen.
Projekt 7-7181 - Verbetering werkmethoden en arbeidsomstandigheden
Veilig werken
Een inventarisatie van probleemgebieden betreffende de veiligheid aan
boord van vissersschepen en suggesties ter verbetering worden gegeven
in rapport nummer T0 81+-05. Dit rapport draagt het karakter van een
diskussienota en werd naar diverse instanties en organisaties toe
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gezonden, waaronder de Scheepvaart Inspectie. De reakties waren tot nu
toe gering. Gepoogd zal worden om in 1985 een breder publiek te benaderen.
Lossen_van_verse vis
De in het vorige verslagjaar gerapporteerde losmethode, welke op de
Afdeling Technisch Onderzoek werd ontwikkeld, werd in 198U geïntro
duceerd en begeleid op de KW 189• Op dit schip kan gebruik gemaakt
worden van het boordnet, waardoor ook op zee met de losinstallatie
kan worden gewerkt.
Dit voordeel geldt niet voor de KW 221 waar ook dit jaar de nieuwe los
methode is gebruikt.
De schipper van de KW 51 heeft belangstelling getoond, In 1985 zal ook
op dit schip deze losmethode worden geïntroduceerd.
Vislijnen
De lieren van boomkorvaartuigen zijn over het algemeen niet uitgerust
met een spoelinrichting. Door de grote trekkrachten welke momenteel
optreden in deze visserij wordt de kans op beschadigingen groter (be
snijden van de lijnen). Met behulp van speciaal voor dit doel ont
wikkelde schalen, welke op de trommel van de lier kunnen worden aan
gebracht, kan de levensduur van de vislijnen worden verdubbeld.
Toepassing van gekoeld zeewater voor de opslag van verse vis
Op de UK 173 zijn proeven gedaan met de aanvoer van schol in containers
met gekoeld zeewater. Met deze wijze van opslag en transport wordt een
aanzienlijke arbeidsbesparing bereikt. Over de kwaliteit van de op deze
wijze aangevoerde vis lopen de meningen sterk uiteen. Een nader onder
zoek in samenwerking met IVP-TNO is gewenst.
Sorteren van vis
Een installatie voor het sorteren van vis, afgeleid uit een machine,
welke in de pluimveeteelt wordt gebruikt, werd onder begeleiding van
de Afdeling Technisch Onderzoek beproefd in de laatste maanden van 198U
aan boord van de UK 173. De methode van het gebruik van referentie
gewichten bleek goed te werken, maar de behandelingsinstallatie dient
nog te worden geoptimaliseerd. In 1985 zal een rapport hierover worden
opgesteld.
Geluidshinder
Op een door de Europese Commissie georganiseerde studie-bijeenkomst
naar de geïntegreerde veiligheid van visserijvaartuigen te Lorient in
mei 198U werd geluidshinder als een belangrijk probleemgebied erkend.
In tegenstelling tot een veel gehoorde mening blijkt het effekt van
gewenning aan hoge geluidsniveaus medisch gezien gering. Onherroepelijk
treden na verloop van jaren gehoorbeschadigingen op.
Teneinde de situatie aan boord van Nederlandse vissersschepen te leren
kennen werd geluidmeetapparatuur aangeschaft. Het onderzoek wordt in
1985 voortgezet.
Projekt 7-7182 - Verminderen van energiekosten
Aktieplan 198U
Het onderzoek naar toepassing van zwaardere brandstoffen is voortgezet
op de schepen GO 38, GO 26, GO 31, UK 67, UK 253 en UK 95De onderhoudskosten bleken te stijgen ten opzichte van het gebruik van
gasolie als brandstof. Deze toename is sterk afhankelijk van het motor
type en loopt uiteen van 5 tot 20 procent. Door technische verbeteringen,
welke voortdurend door de motorfabrikanten gedurende de onderzoekperiode werden uitgevoerd aan verstuivers, de zuigerveren, materialen
voor uitlaatkleppen en cilindervoeringen en het koelsysteem zijn deze
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onderhoudskosten terug te brengen.
De onderhoudskosten van de behandelingsinstallatie van de zwaardere
brandstof bedroegen op jaarbasis circa Dfl. i+.000,-. Door preventief
onderhoud van de dienstdoende werktuigkundige is deze kostenpost aan
zienlijk te verminderen.
De zwaardere oliesoorten vertonen in het algemeen een konstantere kwa
liteit. Zeer gunstige resultaten zijn bijvoorbeeld bereidt bij de
overgang van een stookolie met een viscositeit van 60 mm /s (cSt) naar
één van 180 mm^/s (cSt). Hierbij werd de motor voorzien van verstuiverkoeling en de kapaciteit van de smeerolieseparator werd vergroot.
Enkele jaren geleden was men in de visserij geheel aangewezen op het
aanbod van gasolie. In het algemeen is een zwaardere stookolie goed
koper. De toepassing van zwaardere brandstoffen vergroot bovendien voor
de visserman de keuze in het aanbod, waardoor hij kan profiteren van
gunstige prijsverschillen op het moment van aankoop. Met andere woorden
hij kan binnen een bepaalde marge van de viscositeit de goedkoopste
brandstof kiezen.
In het kader van dit projekt werd een studiereis gemaakt naar IJsland
in de periode van 23 tot 30 oktober 198U, waarbij een aantal visserij
organisaties, instituten en firma's werden bezocht.
Op ongeveer 120 trawlers met een gemiddeld voortstuwingsvermogen van
1650 kW (2250 pk) wordt een stookolie met een viscositeit van 25 mm^/s
(cSt) gebruikt. De behandelingsinstallaties zijn vaak aanmerkelijk een
voudiger dan in de Nederlandse visserij. Het gevolg is dan ook, dat de
extra onderhoudskosten van de motoren hoger zijn dan in onze visserij.
Kwaliteitsvariaties waren door het eenzijdige aanbod erg gering.
Het ontbreken van een onafhankelijke begeleiding en van coördinatie
tussen motorfabrikant en leveranciers van behandelingsinstallaties
veroorzaakt veel schade aan de motoren, zodat de extra kosten aan
onderhoud groot zijn.
Een vergelijking tussen het brandstofverbruik van de UK 253 (1510 kW/
2050 pk) en de UK 237 (1V[0 kW/2000 pk), welke op gasolie vaart, levert
een besparing van 6,9 tot 8,1 procent op voor de UK 253.
Het jaarlijkse brandstofverbruik van beide schepen in ogenschouw nemend
resulteert dit in een kostenbesparing van circa Dfl. 75-000,- per jaar,
waarbij nog geen rekening is gehouden met het prijsverschil tussen
zware olie en gasolie. Gemiddeld bedroeg dit over I98U 9»*+ cent per
liter. Met dit prijsverschil loopt de besparing op tot circa Dfl.
210.000,- per jaar, hetgeen een terugverdientijd van enkele jaren
oplevert van de extra investering in behandelingsinstallatie.
Een verder uitgewerkte ekonomische analyse zal in 1985 worden gemaakt.
Energieverbruik hulpgeneratoren
Verschillende machinekamer opstellingen voor het opwekken van het hulp
vermogen aan boord van een 1300 kW (1760 pk) boomkorvaartuig zijn met
elkaar vergeleken. Als uitgangspunt is hierbij de situatie aan boord
van de HD 22 van de firma Bakker te Den Helder genomen (rapport nummer
TO 8U-03).
Een aantal kostenfaktoren zijn bij de beschouwing in
rekening genomen, zoals rente en afschrijving, verzekering en brandstof
kosten. De verschillen tussen de kosten voor het opwekken van het be
nodigde hulpvermogen bedragen voor een dergelijk schip Dfl. 30.000,tot Dfl. UO.OOO,- netto, oftewel 1 à 2 procent van de jaarlijkse besom
ming. De duurste opstelling is één grote hoofdmotor, waaraan zowel
boordnet als winchgenerator gekoppeld zijn, met een identieke set voor
noodgevallen. Hierbij wordt de hoofdmotor slechts gedurende zeer korte
tijd voldoende belast, waardoor extra vervuiling optreedt met bijbe
horend hogere onderhouds- en brandstofkosten. Tevens is een groot
reserve-hulpvermogen duur.
-r
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De goedkoopste opstelling bleek één hoofdmotor, waaraan via een reduktiekast en een power-take-off (p.t.o.) de winchgenerator is gekoppeld.
De boordnetgenerator wordt aangedreven met een aparte hulpmotor en als
reserve is één hulpmotor met een boordnet- en winchgenerator van het
halve vermogen geïnstalleerd.
Balans van elektrische energie voor een boomkorkotter
De opwekking en het verbruik van de elektrische energie aan boord van
een boomkorkotter wordt uitvoerig behandeld in rapport TO 8H-0U.
De elektrische energiebalans kan worden opgesplitst in een aantal verbruikersgroepen. Naast de machinekamerinstallatie zijn er een aantal
werktuigen voor het visserijbedrijf, de navigatie en de klimaat
regeling. De verschillende bedrijfstoestanden zijn vrij varen en
vissen met verwerken van de vangst. Daarnaast kan men een basisverbruik onderscheiden.
Voor de HD 22 "Noorderhaaks" geldt
Verbruiker
geïnstalleerd
vermogen
(kW)
procent

de volgende
verbruik
vrij
varend (kW)

machinekamer
visserijbedrijf
navigatie
hotelbedrijf

13.5

39-8
37.7
8.3

1+1.2
17.8
6.6

23.0

Ik.2

17-9

1+9.2
5-5
17.9

83.5

112.8

38.8

76.7 kVA

103.6 kVA

35-6 kVA

totaal

61+. 5
60.8

161.8

100

netverlies 1.05
gelijktijdigheidsfaktor 0.7
cos y = 0.8

verdeling:
verbruik
vissen
(kW)
1+0.2

verbruik
basis
(kW)
28.2
00.8

5.3
1+. 5

Tevens wordt uitvoerig ingegaan op het gelijkstroomnet, het draaistroomnet met bijbehorende kortsluitberekeningen en het gebruik van
asgeneratoren.
Voor het vislierbedrijf zou men in meerdere mate gebruik kunnen maken
van het draaistroomnet. Momenteel is het gelijkstroomvermogen meestal
veel groter dan het draaistroomvermogen. Gepleit wordt de gelijkstroom
generator en de draaistroomgenerator door de hoofdmotor via een powertake-off (p.t.o.) aan te drijven.
De mogelijkheden tot kostenbesparing op het elektrische vermogen zijn
niet groot. Energiebesparing door goede belasting (circa 90 procent)
van het geïnstalleerde hulpdieselvermogen blijkt wel interessant.
Metingen op kotters
Aan boord van de UK 173 werd in overleg met de Afdeling Technisch
Onderzoek een machinekamer alarmerings- en bewakingscomputer ge
plaatst van Amerikaanse makelij, waarbij een aantal parameters ten
behoeve van het RIVO kan worden gemeten. Om in te werken werd tijdens
de technische proefvaart in november 198u een aantal grootheden ge
meten. In 1985 zullen uitgebreidere metingen onder diverse bedrijfskondities worden gedaan. Hiervoor is een meetprotocol opgesteld (rap
port T0 8U-07):

Naast gegevens van de hoofdmotor kunnen gegevens van het boordnet en
de vislier worden gemeten. Bestudeerd zal nog moeten worden in hoeverre
instationnaire bedrijfskondities, zoals halen en uitzetten, met deze
apparatuur kunnen worden bemeten en in hoeverre aanvullende continue
metingen zijn gewenst. Het doel is om de energiehuishouding van een
dergelijk schip in kaart te brengen.
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Projekt 7-7183 - Verbeteren van gesleepte vistuigen
Pelagisch net met zeer grote mazen
Na de goede resultaten bereikt met het grote mazennet GM 1 (2700 mazen
omtrek) werd het onderzoek vervolgd met soortgelijke netten met een
grotere omtrek (3600 mazen en 1+300 mazen, respektievelijk GM 2 en GM 3
genoemd). Het ontwerp van deze netten is gericht op toepassing op de
grootste hektrawlers, welke momenteel al gebruikmaken van 1+000 en 5000
mazennetten. Het onderzoek omvatte alle gebruikelijke methoden: model
onderzoek om de ontwerpen te toetsen, vergelijkende visserij tussen
de vloot en uitgebreide metingen naar de geometrie en de weerstand
van deze vistuigen.
Aan boord van de "TRIDENS" leverde de vergelijkende visserij met net
GM 2 op makreel en haring in maart en juni 1981+ goede resultaten.
Met dit net van 3600 mazen (à 20 cm) omtrek valt goed te vissen met
een motorvermogen variërend van 950 tot 1100 kW (1300 tot 1500 pk),
hetgeen voor deze afmetingen niet veel is. Een vertikale netopening
van 30 m bleek haalbaar, terwijl de horizontale nokafstand circa 80
meter bedroeg. Door middel van een extra verzwaring van de onderpees
met 200 kg is stijf aan de bodem te vissen. Uit de echoloodregistra
ties is af te leiden, dat de vis niet door de grote mazen ontsnapt,
maar zich hierdoor tot achter in het net laat geleiden.
Een goede optuiging voor GM 2 blijkt te zijn:
voorlopers: 150 , lengte, 18 mm doorsnede
nokgewichten: 800 kg per nok
verlenging bij de ondernokken: circa 6 meter
visborden: Siiberkrüb met een oppervlakte van 7 m
Dit net bleek goed te voldoen bij het biologisch onderzoek naar haring
en er is besloten het als standaard aan boord van de "TRIDENS" te houden.
Een vervolgontwerp van het 3600 mazennet, aangeduid met GM 3 werd in
mei I98U uitvoerig getest op modelschaal 1 op 25 in de flume tank van
het Nords?Scentret te Hirtshals (Denemarken). Dit net is zo ontworpen,
dat de voorkop met maaswijdten van 22.0 m aflopend tot 6.0 m aansluit
op in het bedrijfsleven gebruikte netten op het perk van 80 cm mazen.
De vorm bleek aan de verwachtingen te voldoen. De omtrek van dit net
omgerekend naar 20 cm mazen bedraagt 1+320 mazen.
Tevens werden tijdens dit modelonderzoek getest een 3700 mazennet uit
het bedrijfsleven en een ontwerp van een 516O mazennet (GM M, waar
bij gepoogd was om de horizontale afmetingen ten opzichte van de
vertikale afmetingen sterk te vergroten. De aannamen in het ontwerp
bleken niet met de werkelijkheid overeen te stemmen en met dit onder
zoek konden teleurstellende resultaten op ware grootte worden vermeden.
Inmiddels is een serie nieuwe ontwerpen gemaakt van zeer grote pelagische netten. GM 1+A (5I+2I+ mazen) en GM 1+B ( 5^+72 mazen) zijn gebaseerd
op dezelfde uitvoering als de netten GM 1, 2 en 3, terwijl GM 5A (1+032
mazen) en GM 5B (1+128 mazen) zijn gebaseerd op de conventionele me
thode van snijden. Hierbij wordt naar voren toe gemeerderd in het
aantal mazen.
De B-versies van deze netten hebben een maximale maaswijdte, die de
helft is van de A-serie. Ze staan dichter bij de huidige stand van
de techniek betreffende het machinaal breien van mazen.
Alvorens deze vistuigen op volle schaal te testen is modelonderzoek nodig
teneinde de ontwerpmethodiek te toetsen.
Gedurende november en december 1981+ zijn rond Madeira uitgebreide me
tingen gedaan op de "TRIDENS" aan drie grote pelagische netten, namelijk
GM 2 en GM 3 en een 3060 mazennet (maximale maaswijdte 6.8o m) uit het
bedrijfsleven. Tevens werd op deze reis een nieuw type visbord, ge
schikt voor pelagische en bodemtrawls, uitgetest. Dit visbord is opge
bouwd uit een drietal kleine Süberkrübborden, geplaatst achter elkaar.
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Het bleek een heel stabiel bord te zijn en goed bruikbaar voor de pelagische visserij. Proeven aan de bodem moeten nog worden uitgevoerd.
De metingen zullen in 19Ö5 worden uitgewerkt en gerapporteerd. Voor
het grootste net (GM 3) bleek het motorvermogen van de "TRIDENS"
(1320 kW/1800 pk) maar net toereikend. Bij verdere extrapolaties in
netafmetingen komt dit schip duidelijk te kort. Zowel voor GM 2 als
GM 3 geldt, dat de gemeten netopeningen overeenkomen met de ontwerpmaten, terwijl ook een goede korrelatie met waarden gevonden bij het
modelonderzoek is bereikt.
Harkwekker - Methode Westerveld
Gedurende enkele weken in oktober, november en december zijn op de
"ISIS" proeven uitgevoerd met een nieuwe methode van mechanische
stimulering van platvis, ontwikkeld door de heer Westerveld te
Muiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een reeks verenstalen pen
nen, bevestigd aan een hulpboom aan de sloffen van een boomkornet.
Het vistuig is zo geconstrueerd, dat de druk van de pennen op de
bodem instelbaar is. Aanvankelijk bleek de levensduur van de pennen
kort, maar door het opbrengen van een wolfraam slijtlaag verbeterde
deze aanmerkelijk. Om het effekt van gewicht van de wekkerkettingen
na te bootsen werd gebruik gemaakt van zgn. "spoilers", welke de
kor op de grond drukken. Deze werden vervaardigd uit gekromde stalen
platen en bevestigd boven op de boom met een instelbare invalshoek.
In de praktijk bleek deze constructie zeer effektief. Bij het uit
zetten ging het vistuig met deze "spoilers" zeer snel naar de grond.
De proeven leverden aanvankelijk een veel kleinere vangst op voor de
harkwekker dan voor het normale wekkerkettingennet. Door allerlei
aanpassingen kon de vangst van de harkwekker worden opgevoerd.
Vooral op de zachte grond waren de resultaten uiteindelijk bemoedigend.
Gekonkludeerd mag worden, dat het vistuig nog niet is uitontwikkeld en
dat verdere verbeteringen denkbaar zijn. Een mogelijk toepassings
gebied is de visserij op zachte grond, waar men met de wekkerkettingen
het gevaar loopt te blijven kleven.
Modelonderzoek
Op 18 februari 19ÖU werden proeven gedaan in de flume tank te Hirtshals
(Denemarken) aan schaalmodellen van het GOV-net, welke door verscheidene
landen in het kader van het International Young Fish Survey onder
auspiciën van de I.C.E.S. wordt uitgevoerd. Het doel van deze experi
menten was om na te gaan welke invloed verschillen in de optuiging
hebben op de geometrie en visnamigheid van het net, teneinde te
komen tot een verdere standaardisering van dit vistuig. Tevens werd
gekeken naar het effekt van alternatieve optuigingen, zoals de door
de gezagvoerder van de "TRIDENS" voorgestelde "semi-pelagische"
optuiging voor de visserij in de punten.
Uit de diskussie, die volgde op de proefnemingen, kwamen de volgende
konklusies en aanbevelingen naar voren:
De specifikatie van dit Franse ontwerp dient zo nauwkeurig mogelijk
te worden aangehouden;
Het drijfvermogen bevestigd op de bovenpees en op scheerborden dient
te worden voorgeschreven;
Alle onderzoekingsvaartuigen dienen een scheerbord van dezelfde
afmetingen te gebruiken;
Het extra gewicht aan de rubber grondpees wordt nauwkeurig voor
geschreven ;
De breidels dienen de lengte te hebben welke in de handleiding is
genoemd (hO.O m) en periodiek te worden gekontroleerd op lengte;
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De afmetingen en het type visbord zijn zeer "bepalend voor de geome
trie en visnamigheid van het vistuig. Indien mogelijk dient ge
streefd te worden naar standaardisatie;
Afwijkende optuigingen zoals de "semi-pelagische" beïnvloeden de
geometrie zeer sterk. Voor bepaalde gebieden kan het noodzakelijk
zijn om andere optuigingen te gebruiken, zoals een "ballenpees".
Indien mogelijk dient met vergelijkende visserij het effekt op de
vangst te worden bepaald.

Projekt T—718U - Ontwikkeling alternatieve visserijmethoden
Vanuit het bedrijfsleven is belangstelling getoond voor het grote
mazenconcept ten behoeve van de spanvisserij. In januari 198U is
met het span UK 1^+1 en UK 271 gevist met het net GM 1. Er konden
slechts drie trekken met dit net worden gedaan, waarbij een positie
ve indruk bij de vissers achterbleef. Het lijkt daarom gewenst om
meer onderzoek te doen naar het gebruik van dergelijke netten voor
de spanvisserij.

"Harktrawl" ( f o t o J . Westerveid)

S p o i l e r s op de bomen ( f o t o J . Westerveid)

- 58

S U M M A R Y

BIOLOGICAL RESEARCH MARINE FISHERY
The new computer system came in full use during this year.
The international surveys within the ICES framework in which the
institute participates, are of increasing importance for management
advice due to the late availability of official landing statistics.
A new-comer among these surveys was the international sole egg survey,
intended to obtain a fishery independent estimate of the sole spawning
stock biomass.
The new research vessel "ISIS", scheduled for surveys in this year,
gave the research in the coastal zone a new impetus.
Prospects for the most important species are:
Plaice

: the 1982 yearclass coming in the catch in 1985 is strong
and 1983 is even stronger. Yearclass 198U, however, is
considerably weaker than his three predecessors.
Sole
: yearclasses 1983 and 198*+ are both of moderate till
average strength. For this reason the sole spawning
stock biomass will decrease in the coming years at
unchanged fishing effort.
Cod
: the yearclass 1983 turned out to be weaker than the 1979
yearclass but considerably stronger than 1980, 1981 and
1982. The 198U yearclass is probably very weak.
Whiting
: the very strong yearclass 1983 has grown remarkably slow.
The 198U yearclass is probably very weak.
Mackerel (western stock): yearclasses 1982 and 1983 very weak. The very
first observations of the 198U yearclass are again not
favourable.
The North Sea stock seems to have produced in 198U a
clearly better yearclass than in preceding years.
North Sea herring: the yearclass 1982 seems to be stronger than that of
1981. Thanks to the recruitment by the yearclass 1981,
the North Sea stock consists for o0% of three year old
herring in 198u.
Brown shrimp : prédation on mature shrimps will be lower in 1985 than
in 198U, especially in the northern coastal zone of
The Netherlands and in Germany.
Durch landings in 1985 are estimated at 6 million kg
at least (50$ more than in 198U) while the financial
results will considerably (ca. 25$) decrease.
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CHEMICAL RESEARCH
In December 1981* new PCB tolerances in fishery products were established
on the levels of 7 individual chlorobiphenyls. Exceedings of these levels
have been found only for eel in the rivers Rhine, Meuse and their
estuaries. A strong increase of the PCB residues in the Meuse on the
Dutch-Belgium border has been observed.
The high dieldrin (0,76 mg/kg) and endrin (0,15 mg/kg) residues in eel
caught in the Hollandse IJssel near a former dumping site have been
confirmed by massspectrometry.
The HCB contamination of the river Rhine decreased considerably from
2.9 mg/kg in 1978-1901 till O.56 mg/kg in 198U (in eel on product base).
Mean mercury and selenium residues in flounders varied from respective
ly 0.1k mg/kg and O.38 mg/kg (Sylt) till 0.21 mg/kg and 0.28 mg/kg
(Scheveningen).
In consequence of the loss of 80 barrels of Dinoseb in the North Sea an
HPLC method for Dinoseb in fish has been developed. Dinoseb could not
be detected (< 5 Pg/kg) in the gills, the skin and the flesh of plaice
caught together with some of the barrels. Dinoseb did not degrade in
batch aerobic marine as well as freshwater biodégradation tests.
Marine biodégradation tests showed an increase in turnover-time in the
following order:
U-hydroxybenzoicacid
phenol, glucose
monomethylphenols

>

monochlorophenols
i* > 3 > 2

>>

mononitrophenols
2> 3> b

Repetitive Die Away tests with adaptions have teen performed. The
results of these adapted screening tests for apolar compounds are
comparable with those of the MITI respirometric tests.
Regular control of the shellfish culturing areas showed a good sanitary
quality of the mussels and the water. Diarrhetic shellfish poisoning
did not occur in 198U. In the Dutch coastal waters Dinophysis acuminata
was observed only sporadically.
For the parasitological and pathological research an extended program
was carried out for fish disease recordings at sea with several routine
assessment surveys. The results underline former impressions that
diseases in marine wild fish stocks are a matter of hosts, areas and
seasons.
An important part of the pathological research concerned the challenge
test on the presence of the oyster pathogen Bonamia ostreae in the
Yerseke Bank area by planting for the first time since 1980/1981 a large
number of experimental oysters on commercial way. Three foci of
infection were still observed, but only on oyster beds used for rejects
of former years. The new planted oyster beds remained free of the
disease, which was considered as a positive sign that the control
measures of former years have proven to be effective.
Experiments on the effects of the impacts of commercial bottom fishing
gears at a partially - or unburied pipeline confirmed that pipelines
with the new type of coatings can endure the fishing gear without
damage. The forces by the fishing gear especially the beamtrawl can
be considerably reducted by adaptions of the trawlhead.
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BIOLOGICAL RESEARCH INLAND FISHERIES

During warm summers of 1982 and 1983 strong pikeperch yearclasses were
generated in the IJsselmeer. Severe mortality, however, after the first
summer reduced yearclass strength to a disappointing low level. Respon
sible for this decline is, at least partly, very intensive fykenetfishery at present. For three succeeding yearclasses yearly mortality
among pikeperch in the length range of 7 - 20 cm amounted to about
3 - 9 million.
Fish surveys and the fast growth of pikeperch and perch in the
IJsselmeer show that prey fish is present in excess. Production of these
predatory fish could be increased if management of the stock would be
better adapted to the biological potential of the IJsselmeer.
Pikeperch tagged in a number of connected lakes predominantly showed
restricted migration, most of the pikeperch were recaught within 3 km
of the place of release.
Vertical migration of smelt appeared to be influenced among others by
light intensity and resulted in a concentration at daylight at a depth
of 5 - 10 m and a dispersion up till the surface at night.
Recapture of tagged roach and pikeperch made plausible that a number of
populations exist in the lower reaches of the rivers Rhine and Meuse.
These populations seems to inhabit limited homeranges but some exchange
of individuals will take place.
Water quality of the main Dutch rivers has improved during the last
two decades. This is reflected in the catch of an increasing number
of fish species which had become rare or even extinct, like sea trout,
sea lamprey, barbel, nose carp and allis shad.
Swiss authorities planning an intensive restocking program of Atlantic
salmon in the river Rhine have been contacted because of the possible
catch of these fish in The Netherlands.
A positive correlation was established between the growth of bream and
the total hardness of the water.
The dye alizarine in aqueous solution (red) proved to be suitable for
marking fish for a period of at least one year.
The damage to fykes and gill-nets, caused by the Chinese mitten crab,
decreased after the years 1981 — 1983 because the populations of this
crab dwindled.
Immigration of elvers in the IJsselmeer in 198^ was again poor, but not
as poor as 1983.
The study on condition, sex and fat content of eel in 6 Frisian lakes
has been ended, concluding that removal of bream in 3 lakes did not
enhance the condition of the eel.
The study on the interaction of eel and oyster fishing in Lake
Grevelingen has been finished, concluding that oyster fishing does not
disturb the winter pause of the eel.
A checking program for age determination of the eel has been set up.
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SHELLFISH DEPARTMENT

Ostvea edulis L.
The research concerning the oyster population in the non tidal marine
Lake Grevelingen has been continued. Spatfall was monitored and amounted
to about 2 spats per musselshell. The ample 8,000 m3 of musselshells,
used as cultch, correspond with about 750 million shells. This means that
maximal 1,500 million spats are collected, except the spatfall in the
wild area. However, a part of the shells always disappears in the bottom
and is lost for spat collection, while the more exposed shells, which
may have collected more spat, are dredged more efficiently.
The growth of the fallen spat was very bad by a miserable ingestion of
the necessary food ingredients. The mortality was high, up to more than
90% in the month of December, observed by direct estimates. The still
very small dimensions of the survived spat just before the winter spells
nothing good for the yearclass 198U. In normal situations it is still
fair, if after the winter and spring mortality 15 spals per 100 shells
can be found.
On the other hand the yearclass 1983 was in full swing and is now the
hope of the future.
The intensity of the spatfall has been followed also on a weekly basis,
using regularly exchanged lime-coated perspex sheets. In this way the
spatfall could be noticed per dm2. In July up to Ho and in August up to
10 spats per week.
During a short period in the beginning of July the mean concentration of
larvae moved up and down between 200 and 600 to a sample of 100 litres
water in the Lake Grevelingen. In the Oosterschelde an average of ^3
larvae per 100 litre water has been observed on July 2hth.
For ongrowing and disease control 300,000 Lake Grevelingen oysters of
about 50 grams were planted in April on six locations of "the oyster
banks" in the eastern part of the Oosterschelde. They increased in weight
till 75 - 80 grams. Experiments with 25,000 oysters off bottom, grown
in lanternnets, showed an increase in weight till 85 ~ 90 grams. This
took place in the mouth of the Oosterschelde, behind the storm-surgebarrier under construction.
It was not allowed to use other parts of the Oosterschelde for relaying
flat oysters, since the eradication policy against the Bonamia ostreae
disease has been continued. The same degree can be expected yet for 1985Some millions of adult oysters were collected from the Lake Grevelingen
to supply the commercial market. The surveys to assess the oyster stock
will be continued in 1985 in common with the spatfall prediction service
and the spatfall monitoring program. Following the endorsed ICES
Shellfish Committee recommendations, direct estimates of natural morta
lity in oysters will be carried out in the different situations.
The environmental conditions were followed. It is a pity that firm
conclusions concerning the scope of managing the Lake Grevelingen as an
oyster spat collection pond cannot yet be given. More knowledge has to
be gained concerning the primary production and other nutrimental
sources, as well as the transportation of the food.
The feasibility study on large scale oyster nursery exploitation in the
Zeeland waters by the Projectgroup MARIOS has been published. Oysternurseries can be of help to save the ongrowing of oyster spat and in
this way to stabilize the yearly supply of seed oysters. In this case
the endorsed recommentadion by the ICES Mariculture Committee to set
up strategies for bivalve cultures, especially new technologies, has
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been followed already.
Crassostrea gigas Thunberg
Larvae of the Pacific or Japanese oyster were encountered in the
Oosterschelde after July 2^th in fluctuating concentrations between 5
and 15 to a sample of 100 litres water. The extent of the reproduction
in 1983 has been very significant. One year old spat has also been
observed on shallow intertidal mussel plots and along the dike feets
in the western part of the Oosterschelde.
The commercializing increased on a small scale.
Mytilus edulis L.
The storms in winter and spring in the beginning of the year198H have
hampered the normal production of mussels in the season 198U-1985. A
lot of mussel plots in the Wadden Sea were cleaned up by the rough dash
of the waves. The traffic in mussels widened especially to Germany and
Denmark, to compensate the lost market supply. In this way the
importation of mussels doubled to keep the sales on the same level as
in the last year.
The production of mussels in the Oosterschelde has not been affected by
natural disasters and finished on a level of 30,000 tons like in the
previous year.
The mussel canneries were served with about 25,000 tons, which can be
taken as a stabilized situation. The fresh market is more affected by
the ups and downs in the landings. The average meat content of the
mussels, brought down to the auction at Yerseke was 2k.9%.
In May the free fishing for seed to relay on the empty mussel plots
in the Wadden Sea was very intensive and also in autumn it was still
possible to continue the seed collection reasonably.
The research concerning the functioning of the mussel plots in the
Oosterschelde has been continued, acting together with the Delta
Division of the Ministry of Transport and Public Works. This research
is focussed on the re-arrangement of the mussel plots after the
construction of the storm-surge-barrier is finished in 1986. New
concepts can be introduced by utilizing several available detailed
hydraulic models. Otherwise attention is paid to the possibilities in
distinguishing the origine of decline in production, may be caused by
natural circumstances or by the changing environmental situation,
related to the construction and functioning of the storm-surge-barrier
during and after 1986.
In this research project, called M0KWE (MUCUL), a lot of obtained
figures have to be evaluated by statistical analysis.
Afterwards the information has to be simplified to be useful in the
contacts with the mussel-growers, bringing in their own experiences.
The same research group is now entrusted with the tracing of changes
in the functioning of the mussel rewatering places in the eastern part
of the Oosterschelde.
Cerastodevma edule L.
Within the context of an exploratory survey concerning all filter feeders in the Oosterschelde, carried out by the project group BALANS
(BALANCE), routine sampling of the scattered cockle population took
place like in the previous years. Some growth gradients are detected.
This long-term stock assessment work can be helpful to get an idea of
the sensitiveness of the different animal groups for the expected
decrease in carrying-capacity. Thoughts of the possibility and necessity
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of taking steps in stimulation the several commercial groups are under
discussion.
The total Dutch landings of fresh cockles amount to 55,000 tons or
8,500 tons shucked meat.
Environmental conditions
Hydrographie base-line studies in the Oosterschelde have been continued.
Close attention has been paid to the tidal current velocities along
the bottom of the experimental new oyster layings. These activities will
be continued during the coming years 1985 and 1986.
The package of parameters under control was extended with the total
number of aerobic heterotrophic bacteria. Direct enumeration has been
carried out by epifluorescence microscopy. This is the beginning of a
quantitative approach of the ecological role of bacteria in the several
aquatic systems for molluscs culture as well as for molluscs storage in
basins, tanks etc.
Most of these bacteria are free-living, but they are also attached to
particles like detritus, forming part of the food ingredients for
grazers. A lot of interactions between bacteria, phytoplankton and
bacteriovorous protozoa are possible in the euphotic zone.
The mean number of aerobic heterotrophic bateria was found to fluctuate
between H.105 and l|.106,very dependent on water temperature.
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E. TECHMCAL RESEARCH DEPARTMENT
Salt water electro fishing
The new pulser designed in 19Ö3 has been tested thoroughly in the
electronics laboratory and on the FRV "ISIS" prior to tests on a
commercial boat (UK 1U1) for a period of 12 weeks.
The capacitors were built in a specially adapted beam, instead of
using a cylindrical housing to be mounted on top of the beam.
The fishing net was redesigned to obtain a square stimulation area
with electrodes of equal length and tested in the Hirtshals flume
tank before trials at sea.
With the new puiser and the net catches in day- and nighttime can be
10* - 90% higher than those of the conventional tickler chain gear.
The total fuel saving is estimated to be some 20%, taking into account
the extra power needed to generate the electric field.
With a better hydrodynamical shape of the beam and a lower optimum
fishing speed the gross saving is expected to be even higher.
Research in 1985 will be aimed at the relation between fishing speed
and catches.
The project enters the phase of commercial introduction, for which
the reliability and endurance of the electrode system need to be
further improved.
Participation with private companies to overcome financial difficulties
will be essential.
Electrical barriers for fresh water fish
Research on the development of electrical barriers for juvenile fresh
water fish has been terminated with a final report (TO 8U-08 ).
The major conclusion is that barriers of this type are not to be
recommended. The theoretical effect of the barrier is strongly
negatively influenced by different naturel processess, e.g. wind
speed, wind direction, growth of algae and wave formation. Further
more, the damage and additional costs caused by fish passing the
barriers are small compared to the costs of installation and main
tenance of the barrier.
Fresh water electro fishing
Results of experiments done in 1981 and 1982 has been analysed.
Catches of eel were improved 20-fold with a decline in bycatch of
bass with a factor 2 to 3 compared to the non-electrified net.
Placing the electrode array 2.5 m more aft in the net did not improve
the selectivity.
Reduction of net height effects both the catches of eel and bass.
Working methods and safety
Safety
An inventory of problems concerning safety and possible solutions
was send to various organisations with little respons. A more direct
approach to the industry will follow.
Fish landing
The new method with a separate beam and small winch, reported last
year, has been installed on several vessels.
Warp endurance
The life span of warps can be doubled by the usage of especially
designed shells on the drums, that guide the warps when coiling up.
Storage in refrigirated seawater
This method has been applied on the new vessel UK 173 (3500 hp)
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resulting in substantially improved labour conditions and easier
handling procedures.
Quality aspects need to be studied further to come to a final conclu
sion.
Fish sorting
A machine to sort fish using known weights as a reference proved to
work well on the UK 173 beamtrawler.
The total routing of fish using this machine can still be improved.
Possibly the sorting procedure will be done ashore in the future.
Noise
Noise was reckoned
as an important problem on a conference concerning
the integrated safety of fishing vessels held in May 198H in Lorient
and organised by the European Communities.
A survey of the situation onboard Dutch vessels will be carried out
during 1985 Energy costs
Research on heavy fuels has been done on the beamtrawlers GO 38, GO 26,
GO 31» UK 67, UK 253 and UK 95. Technical improvements and proper care
can reduce the additional costs of maintenance of the auxiliary
systems needed to treat the heavy fuels. These are estimated on Dfl.
i+.000,- per annum.
2
2
With a range of fuels varying from 30 mm /s (cSt) to 180 mm /s (cSt)
viscosity a skipper can be more flexible in his choise and pick out
the cheapest fuel.
A comparison of fuel costs of two nearly identical vessels proves
heavy fuel to be benificial even when there is no price difference
with light fuels.
Auxiliaries
Several machinery room lay-outs have been compared for a 1300 kW beamtrawler from an economical point of view. Lowest costs will be
obtained with one main engine using power-take-offs (pto's) for the
winch generator. The generator for the power supply can be driven by
a separate auxiliary engine and a spare set can be formed by one
auxiliary engine of half the power of power and winch generator.
Electrical installation
The installation on the HD 22 (1300 kW) has been analysed thoroughly
(report TO 81+-0U). Several user groups of power can be distinguished
such as: machinery room, gear and fish handling, navigation, and light
and heating. Most boats use D.C.-power substantially. The use of powertake-offs for driving A.C.- and D.C.-generators can be benificial from
an energy point of view.
Measurements on machinery installations
Several new fishing boats are using condition monitoring equipment in
their machinery installation. Parameters such as temperatures and
pressures can be measured and printed out.
Satellite transmission of data from the vessel to the office ashore
(SATCOM) is becoming popular. RIVO participates in measurements on
the UK 173 using a TRACOR condition monitoring computer.
Towed fishing gear
Research on the big meshes midwater trawl has been extended to circum
ference sizes of 3600 and k320 meshes round (Nets denoted as GM2 and
GM3 respectively).
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The development has been started with flume tank trials in Hirtshals
on scale 1 to 25 prior to full scale construction.
Comparative fishing trials on net GM2 (3600 meshes) proved good
results on herring and mackerel.
The FRV "TRIDENS" could handle this gear easily with shaft powers
ranging from 1300 to 1500 hp.
Full scale measurements on drag and geometry of both the GM2 and GM3
and a commercial net of 3060 meshes circumference have been done in
Portuguesevaters in November and December 198H and will be analysed
and reported during 1985 A new type of multifoil-door, based on the Siïberkrüb design, for
both midwater and bottom trawling has been tested successfully in
midwater. The spreading power turned out to be insensitive to speed
variations. The doors performed very well during shooting and hauling,
while the spread fluctuation as usually found with Süberkrübs turned
out to be negligible.
Performance on the bottom needs still to be investigated.
New type of beam trawl mechanical stimulation
A beamtrawler bottom scraper to stimulate flatfish, replacing tickler
chains, has been tried out in fishery trials on the FRV "ISIS" during
several weeks.
A number of pins were attached to a second beam in two rows with the
possibility of adjusting the pressure on the seabed. Abrasion pro
blems could be avoided by a special hardening layer of tungsten
(wolfram) on the lower part of the pins.
Catches were poor at first but gradually improved by modifying and
adjusting the gear. The effect was best on soft muddy grounds, which
may be a special application for this gear. Further development is
needed for a final conclusion.
The use of spoilers to press a beam on the bottom and compensate for
a smaller weight, t.i. with ticklers removed, turned out to be very
effective. Future application in electro fishing may be interesting.
GOV-model research
The GOV-trawl is extensively used on the International Young Fish
Survey, organised by the I.C.E.S. on several research vessels.
In February 198H a demonstration in the Hirtshals' flume tank was
performed for skippers and scientists to show the effect of differences
in rigging, such as doors, bridles, footrope arrangement, kites, etc.
Several recommendations were drafted to come to a closer standardisation
of this sampling gear and doing so to a better comparison of catch
results.
Low energy fishing methods
The idea of using very large meshsizes to herd pelagic fish species
inside a net can also be applied in pair trawling.
On the boats UK 1H1 and UK 271 a small number of hauls were done with
the 27oo meshes circumference net reported in 1981 (GM1).
Results were encouraging and further research will be carried out
using a specially designed net for this purpose.
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VOORDRACHTEN

2k febr. 198U: De heren Bol, Dijkema en Drinkwaard wonen de jaarverga
dering bij van de Vissersvereniging "Helpt Elkander" te
Zierikzee. De heer Dijkema houdt daar een lezing met als
titel: "Schelpdieronderzoek in de Oosterschelde".
2 mrt. 198U: De heer Drinkwaard bezoekt te Haren (Gr.) het Biologisch
Centrum van de Universiteit, Vakgroep Mariene Biologie
voor het houden van een college over "Maricultuur van
dieren" in de serie "Mens en het mariene milieu".
9 mrt. 198U: De heer R. van den Berg verzorgt bij de RU Groningen,
Vakgroep Mariene Biologie twee gastcolleges over afbraak
van xenobiotica door microorganismen in het mariene
milieu.
13 mrt. 19öU: Mw. Kerkhoff en de heren Cazemier, Pieters en Willemsen
houden op het RIVO voordrachten in het algemeen en over
onderzoekprogramma voor de maandelijke V.A.-vergadering
van de Hoofdafdeling Sportvisserij en Beroepsbinnen
visserij.
19 mrt. 198U: Mw.Kerkhoff en de heer Hagel verzorgen op het RIVO voor
drachten over het onderzoekprogramma voor wat betreft
de sanitaire aspecten van schelpdieren en de invloed
van waterverontreiniging op de kwaliteit van visserijprodukten in het algemeen.
20 mrt. 198U: De heren Boddeke, Hagel en Rijnsdorp verzorgen op het
RIVO voordrachten respectievelijk over organisatie
onderzoek, waterverontreiniging en tong en schol voor de
cursus visserijkader aan de Volkshogeschool Bergen.
23 mrt. 19öH: De heren Agricola, Van der Hak en Van Marlen verzorgen
op het RIVO voordrachten respectievelijk over elektrische
visserij, energie-arme visserijraethoden en gesleepte
vistuigen voor de cursus visserijkader van de Volkshoge
school Bergen.
^ april 198U: De heer Boddeke houdt op het IAC te Wageningen voor een
symposium Kleinschalige Visserij in Ontwikkelingslanden
een inleiding over visserijbiologie en kleinschalige
visserij.
11 april 198U: De heer Willemsen houdt te Lelystad een voordracht over
het visserijonderzoek in het IJsselmeer tijdens de door
de RIJP georganiseerde themadag over het IJsselmeer.
1 mei
198U: De heren Boddeke, Corten, Van Beek en Heessen houden
tijdens de Volkshogeschooldagen te Bergen inleidingen
over de gang van zaken bij het onderzoek.
3&8 mei 198^: De heer Boddeke geeft bij het Institute for Hydrological
Engineering (IHE) te Delft vier seminars over visserij
biologie.
11 mei
198U: De heer Dijkema houdt te Yerseke een voordracht voor een
excursie van het Wereld Natuur Fonds over maricultuur in
de Oosterschelde.
12 mei
198^: De heer Van Marlen houdt te Bergen ter gelegenheid van
de 37e Visserijdagen van de Volkshogeschool een inleiding
over het grote mazennettenonderzoek.
3 juli 198U: De heren Bol, Dijkema en Drinkwaard geven een voorlichtings
avond voor de leden van de Verenigingen "Ostrea", Greve
lingen Cultuur" en "Zeeuwse Oester" in de C.R. "De
Caisson" te Kapelle betreffende het voorgaande, lopende
en voorgenomen onderzoek van de oestercultuur in Zeeland.
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10 sept. 198^+ : De heren Van Marlen en Duijndam houden bij de Rijkspolitie
te Amsterdam een lezing over de Nederlandse visserij
methoden.
17 sept. 198H: De heren Van Marlen en Duijndam houden bij de Rijkspolitie
te Leeuwarden een lezing over de Nederlandse visserijmethoden.
2b sept. 198U: De heer Van Marlen geeft bij de Rijkspolitie te Water in
Willemstad voorlichting over de Nederlandse visserij
methoden.
25-26 sept.'8U: De heren Van den Berg en Pieters presenteren ter gelegen
heid van het door de Oecologische Kring NIBI georgani
seerde symposium posters over dinoseb en afbreekbaarheid.
1 okt. 198U: De heer Boddeke neemt te Lauwersoog deel aan het pers
forum "de garnaal", waarbij o.m. politici, vertegenwoor
digers van het bedrijfsleven en de pers aanwezig zijn.
U-5 okt. 198U: Mw.Kat houdt voor de ICES "Meeting on the Courses, Dynamics
and Effects of Exceptional Marine Blooms and Related
Events" een voordracht getiteld: Diarrhetic Musselpoisoning
Measures and Consequences in The Netherlands".
17 okt. 198U: De heer Van der Hak geeft bij de AID te Posterholt een
lezing over de Nederlandse visserijmethoden voor mariene
officieren belast met de visserij-inspectie.
2b okt. 198^: De heer Drinkwaard bezoekt te Burghsluis de RWS, Afdeling
Deltadienst Waterbouwkundige Werken West voor het houden van
een voordracht getiteld: "Maricultuur achter de Oosterscheldekering" voor medewerkers van de Veterinaire Dienst.
25 okt. 198U: De heer Drinkwaard houdt te Sas van Gent (België) een
voordracht voor de Marnixkring "De Vier Ambachten" over
de maricultuur in Zeeland.
27 okt. 198H: De heer Hagel houdt op het congres van de Nederlandse
Bond van Zee-aquarium Verenigingen een voordracht over
waterkwaliteitsbeheersing in zeewater-aquaria.
1 nov. 198U: De heer Van Beek houdt te Amsterdam een lezing voor het
IUCN-ledencontact over visserij, visserijproblematiek en
visbestanden in de Antarctische Zee.
17 dec. 198^: De heer Drinkwaard houdt te Amsterdam voor "De Amstel
Club" (Kring van zakenlieden) een voordracht over de
vooruitzichten voor de oestercultuur in het kader van de
Deltawerken.
20 dec. 198U: De heer Van der Hak geeft op het RIVO een toelichting op
afgekondigde voorschriften van EEG-Besluiten aan AIDmedewerkers.
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