
standaard commerciele 4 m boomkor 
met kettingmat. Op de Belgica wordt 
gevist met 40 mm boven- en onderkui
len. Dit maakt een goede evaluatie van 
de verticale scheiding mogelijk. In de 
eerste plaats wordt gekeken naar de 

ILVO Visserijtechniek beschikt voor 
20 13 over scheepstijd op de onder
zoeksvaartuigen Simon Stevin en Bel
gica. De Simon Stevin wordt sinds eer
der dit jaar door hetVLIZ ingezet voor 
academisch kustgebonden oceanogra
fisch onderzoek in de zuidelijke bocht 
van de Noordzee en het oostelijk 
deel van het Kanaal (voor meer info: 
htq>://www.vliz.be/NL/Faciliteiten/Si
mon Stevin). ILVO Visserijtechniek kan 
verspreid over 20 13 een achttal een
daagse zeereizen gebruik maken van 
de Simon Stevin voor het uittesten van 
netaanpassingen en het op punt stel
len van apparatuur. Het oceanografisch 
onderzoeksschip Belgica is eigendom 
van de Belgische staat en ressorteert 
on der het Federaal Wetenschapsbeleid. 
Het beheer van het schip en haar we
tenschappelijke uitrusting wordt uitge
voerd door de BMM (voor meer info: 
http://www.mumm.ac.be/NL/Monito
ring/Belgicalindex.php). Reeds jaren 
kan ILVO Visserijtechniek een viertal 
weken per jaar gebruik maken van de 
Belgica om verschillende netinnova
ties te testen in zowel Belgische, Ne
derlands, Engelse ais Franse wateren. 
Regelmatig wordt hierover in dit blad 

Ook dit jaar organiseert ILVO Visse
rijtechniek een CIVIS workshop tus
sen kerst en nieuw. Voor deze editie 
wordt opnieuw samengewerkt met de 
collega's van ILVO Visserijbiologie. De 
workshop gaat door op donderdag 27 
december in de vergaderzaal van het 
ILVO. Er wordt nog hard gewerkt aan 

verdeling van de tong in de beide kuilen. 
Het streefdoel is hier om zo min moge
lijk maatse tongen in de bovenste ku i l te 
hebben. De resultaten zijn momenteel 
onvoldoende, maar bieden perspectief. 
Aangepaste panelen zullen verder uitge-

gerapporteerd. 
ILVO is er van overtuigd dat weten
schap en praktijk van elkaar kunnen 
leren, vandaar een warme oproep 
aan mensen uit de visserijsector om 
de goede samenwerking nog te ver
beteren. lndien jullie ideeen hebben 
die ons huidig onderzoek naar een 
scheidingspaneel voor schol en tong 
kan ondersteunen, dan horen wij 

de samenstelling van het programma. 
De thema's innovatie en quota zullen 
gekaderd worden in de hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid en 
het streven naar een duurzame visserij. 
Wij nodigen alle leden van de sector en 
ge·interesseerden uit om deel te nemen 
aan dit informeel gesprek. 
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test worden in december en het voor
jaar van 20 13. Vissers die zich geroepen 
voelen om mee te denken aan deze of 
andere initiatieven kunnen steeds con
tact opnemen met ILVO. 

dat graag. Ge.interesseerden die ons 
praktijkonderzoek aan boord van de 
onderzoeksvaartuigen eens van nabij 
wiłlen volgen zijn van harte welkom!! 

Wij nodigen de sector graag uit om, na 
overleg weliswaar, met ons Technisch 
Team in te schepen aan boord van de 
Simon Stevin of Belgica om samen te 
denken en te werken. 

Voor meer info kunt U contact op
nemen met els.vanderperren@ilvo. 
vlaanderen.be. Alle rederijen krijgen 
nog een persoonlijke uitnodiging toe
gestuurd. 
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