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2 5 FEB. 2U15
Aanvraag
Projectvergunning Dierproeven
Administratieve gegevens
U bent van plan om één of meerdere dierproeven uit
te voeren .
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor
het project dat u wilt uitvoeren. Of u geeft aan wat u
in het vergunde project wilt wijzigen.
Meer informatie over de voorwaarden vindt u
op de website www.zbo-ccd.nl of in de toelichting
op de website .
Of bel met 0900-2800028 (10 ct/min).

1
1.1

1.2

Heeft u een
deelnemernummer van de
NVWA?
Neem voor meer informatie
over het verkrijgen van een
deelnemernummer contact
op met de NVWA.
Vul de gegevens in van de
instellingsvergunninghouder
die de projectvergunning
aanvraagt.

Gegevens aanvrager
0 Nee>

doen

Naam instelling of
Naam van de
portefeuillehouder of

9_i_e_~~~~~~!:J.~g_9_~--------- - --- --- ·----- ----------- --- ----- ---------------------------KvK-nummer

1.3

1.4

Vul de gegevens van het
postadres in.
Alle correspondentie van de
CCD gaat naar de
portefeuillehouder of diens
gemachtigde en de
verantwoordelijke
onderzoeker.
Vul de gegevens in van de
verantwoordel ijke
onderzoeker.
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Tenaamstelling van het
rekeningnummer
(Titel) Naam en
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i0

Dhr . IJ Mw.
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1.5

(Optioneel) Vul hier de
gegevens in van de
plaatsvervangende
verantwoordelijke
onderzoeker.

_______ --- - -- ---------------- -- ____________ _
(Titel) Naam en
!
i 0 Dhr. 0 Mw.
-.V.:<:J.9JlE'! tt_e.!'?...... ................... ____;____--·· ·---------·-·-·-·· -____________"________ ___.. -______________.
Functie
!_ . .. . . . . .. . ... ........................ ..... . .... .

~9_eling__________-'------·---·
Telefoonnummer

E-mailadres

----------------------------
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1.6

(Optioneel) Vu l hier de
gegevens in van de persoon
die er verantwoordelijk voor
is dat de uitvoering van het
project in overeenstemming
is met de projectvergunning.

(Titel) Naam en
_______ [_ _ __ ___

~qQ rletters

i0

Dhr.

D

Mw.

Functie

-"!~-~-~i~2 __ _
Telefoonnummer
E-malladres

1 .7

Is er voor deze
projectaanvraag een
gemachtigde?

Nee

2
2.1

Wat voor aanvraag doet u?

Over uw aanvraag
U81-~.l~LL~g-~nYI?.~L:>_&?._'{_~r:<1~E-'Il~tY.r:?.?.g.l ______________ ________ ________________ __

I0

Wijziging op (verleende) vergunning die negatieve gevolgen kan hebben voor het
dierenwelzijn
! Vul uw vergunde projectnummer
1-_j_I:}_-~Q__gÈ...verd~r:_!!}~!_yraag_2 . 2 _
_
------- - - - - - - - -Meld ing op (verleende) vergunning die geen negatieve gevolgen kan hebben voor het
dierenwelzijn
1

,1 0
I

.

Vul uw vergunde projectnummer
i
[__ ~_Q__g9_y~Q~I:t}~_t_yraag_2_~ _____
l - -----------------·--·--------------------

I

2.2

Is dit een wijziging voor een
project of dierproef waar al
een vergunning voor
verleend is?

2.3

Is dit een melding voor een
project of dierproef waar al
een vergunning voor is
verleend?

0
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3
3.1

Wat is de geplande start- en
einddatum van het project?

3.2

Wat is de titel van het
project?

3.3

Wat is de titel van de niettechnische samenvatting?

3.4

Wat is de naam van de
Dierexperimentencommissie
(DEC) aan wie de
instellingsvergunn inghouder
doorgaans haar projecten ter
toetsing voorlegt?

Ja > Beantwoord dan in het projectplan en de niet-technische samenvatting alleen
de vragen waarop de wijziging betrekking heeft en onderteken het

___ ___ ____________ _

Over uw project
Startdatum

i 1 0 -0 3 - 2 0 1 5

--------------------,-----~--~----- ------- --------

~J..I1~~a.t!:l_l11 ____ ________ _j __~-~- ---?-- ~-- ~ -~ -- ~---1···-~----- ---------- ------- --· ------- ------ --Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen)

l Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen)
I

Naam DEC
Postadres
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4.1

Om welk type aanvraag
gaat het?

4.2

Op welke wijze wilt u dit
bedrag aan de CCD
voldoen.
Bij een eenmalige incasso
geeft u toestemming aan
de CCD om eenmalig het
bij 4.1 genoemde bedrag af
te schrijven van het bij 1.2
opgegeven
rekeningnummer.

5
5.1

Betaalgegevens

Welke bijlagen stuurt u
mee?

c.hLY.@_~-~~-~!:l_f!}é!~.9..~..l.i:!.C:a~~----------·---·---------------·-··-·---------·-··---------··-0 Na
van de factuur

Checklist bijlagen

_[~J_~!.5'!~~~oo_r:~~~--------------·---·- ----·-·--..--.. -·---------------- - -..-------- (j] Niet-technische samenvattinq
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6
6.1

Print het formulier uit,
onderteken het en stuur
het Inclusief bijlagen via de
beveiligde e-mailverbinding
naar de CCD of per post
naar:
Centrale Commissie
Dierproeven
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Ondertekening
Ondertekening door de instelllngsvergunninghouder of gemachtigde (zie 1.6). De
ondergetekende verklaart:
dat het projectvoorstel is afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzljn.
dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de opzet van het project en de
dierproef, de personen die de dieren verzorgen en/of doden en de personen die de
dierproeven verrichten voldoen aan de wettelijke eisen gesteld aan deskundigheid en
bekwaamheid.
dat de dieren worden gehuisvest en verzorgd op een wijze die voldoet aan de eisen
die zijn opgenomen in bijlage III van richtlijn 2010/63/EU, behalve in het
voorkomende geval de in onderdeel F van de bijlage bij het bij de aanvraag gevoegde
projectvoorstel gemotiveerde uitzonderingen.
dat door het ondertekenen van dit formulier de verplichting wordt aangegaan de leges
te betalen voor de behandeling van de aanvraag.
dat het formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Naam
Functie
Plaats
Datum

· Geldermalsen
2 3 - 0 2 - 2 0

1 5

-----------"----------·---------------Handtekening

2

Centrale Commissie Dierproeven

Bijlage
Beschrijving dierproeven
•
•
•
•

Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven.
Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen.
Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1 Vul uw deelnemernummer
van de NVWA in.
1.2 Vul de naam van de
instelling of organisatie in.
1.3 Vul het volgnummer en het
type dierproef in.

~~~-

-----------------------------·

Volgnummer

Type dierproef

LL_______l_onderzoek,JJ_g_q_u;l~_visrrljgrÇJJie door kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen).

Gebruik de volgnummers
van vraag 3.4.4 van het
format Projectvoorstel.

2

Beschrijving dierproeven

I A. Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters

~;c!!!1lLc!e-Ï<~_uz~~~;~c!e e)(~_m~~t~Je-~_ë:!r]_p_ël~ e~_de erl!!!_a~r~-u!~_Q_~s.iP~-~~~ters_:________ ~----------------------~-====~==-~

Op het juiste moment in de tijd (natuurlijke migratieperiode) zullen vissen op locaties waar knelpunten voorkomen (sifons, duikers, gemalen,
vismigratievoorzieningen in diverse uitvoeringen) worden voorzien van PIT tags. De vissoorten worden betrokken van ter zake kundige beroepsvissers of
I worden gevangen door ervaren medewerkers van ATKB op de te onderzoeken locaties, stroomaf- en opwaarts van de voorziening/het knelpunt. Na vangst
worden de vissen zo kort mogelijk (hooguit 1 tot 2 dagen) in opslag genomen in grote visbekkens (1.500 I elk). De vissen worden tijdens deze kortdurende
opslag
niet gevoerd. Direct na vangst willen de vissen geen voeding tot zich nemen. Teven is een gevuld maag-darm stelsel onwenselijk voorafgaand aan het
1
I inbren_~n va_!!_Q_~ei[j:~9..!_D_J!J?__ekken~_~f:l_voorzien var:u~_~n__sl_ë!_r19en ~ll_Q_()_!Tl_p~nstelsel Wë!_é![[nee er continu vers stromend water van de vaQ.9_?tloc_9_tie woJ:Q!__
j
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aangevoerd, en waarmee de bekkens worden doorspoeld. Na vangst van de geschikte vis soorten (grootte- en gewichtskenmerken zijn hierbij
doorslaggevend) zal een operatieploeg naar de merklocatie vertrekken. Het gebruik van PIT tags bij vissen is vooral in Amerika veelvuldig toegepast. Uit
buitenlandse literatuur blijkt dat het inbrengen van PIT tags niet of nauwelijks tot sterfte bij vissen leidt (>99% van de vissen blijft in leven). De vissen
worden verdoofd met een oplossing van benzocaïne. Nadat de vissen verdoofd zijn wordt een PIT tag met een zogenaamde 'handheld injector' met 'loek
needle' in de buikholte ingebracht. Voor elk te merken vis wordt een nieuwe 'loek needle' gebruikt. Hierbij wordt zo steriel als mogelijk gewerkt waarbij iedere
PIT tag ontsmet wordt met alcohol. Tijdens het inbrengen van de PIT tag wordt er goed op gelet geen inwendige organen te raken. Direct na de procedure
worden de vissen bijgebracht in een doorstroomd bassin met water van de locaties waar de vissen zijn gevangen. Vervolgens worden de vissen na een korte
herstelperiode van de verdoving weer uitgezet in het water van herkomst. Per vis worden soort, lengte, en de unieke code van de PIT tag genoteerd.
Vervolgens zal de migratie van de vis starten. Op de tocht langs de te onderzoeken vismigratievoorzieningen/belemmeringen passeert de vis een of meerdere
PIT detectiestations (gelegen beneden- en bovenstrooms van de betreffende vismigratievoorziening/belemmering (vispassage, duiker, sifon, etc.). De
identiteit van de vis wordt tijdens de detectie vastgesteld en het tijdstip en de datum van detectie worden vastgelegd. Na verloop van tijd wordt de
voornoemde informatie verzameld en geanalyseerd. Met de informatie kan exact voor elke individueel gemerkte vis en voor elke vissoort/lengteklasse apart
worden nagegaan of de onderzochte vismigratievoorziening/belemmering ook werkelijk kan worden gepasseerd, en met welke mate van succes. Hoeveel van
de gemerkte vissen weten de vismigratievoorziening/belemmering succesvol te passeren en kunnen na de paai wederom de vismigratievoorziening
/belemmering in tegenovergestelde richting passeren? Ook kan per soort het mogelijke oponthoud bij de vismigratievoorziening/belemmering worden
vastgesteld. Middels dit onderzoek ontstaat dus een goed beeld van de migratie van vis onder diverse omstandigheden. De vergaarde informatie kan de
waterbeheerder, i.s.m. ecologische experts, helpen om bestaande vismigratievoorzieningen/belemmeringen te optimaliseren om zo vissen een 'vrije'
doorgang te bieden tijdens hun migratie.

I Beschrijf de beoogde behandeling van de dieren (inclusief de aard, de frequentie en de duur van de behandelingen waaraan de dieren worden blootgesteld)

L~n_Qilcl~r:~QI,l_\'Y _cl~.9~I<Q_Zf:!DaélnPëll<~ ........ __ _ .... ......... . . ........... . . .........................

De benodigde vissen worden gevangen middels fuiken of zegens met knooploos want en kortdurend opgeslagen op de onderzoekslocatie in grote vistanks die
I continu doorstroomd worden met vers water. Elke individuele vis wordt in het stadium van chirurgisch verdoving gebracht door toepassing van een oplossing
i van benzocaine (40 mg/1). Nadat de vissen voldoende verdoofd (enkele minuten) zijn wordt een PIT tag ingebracht. Voor elk te merken vis wordt een nieuwe
I'loek needle' gebruikt. Hierbij wordt zo steriel als mogelijk gewerkt (loek needies en PIT tags in alcohol). Er zal goed worden gelet om geen vitale organen te
Iraken tijdens de procedure. Direct na de procedure ( < 1 min.) worden de vissen bijgebracht in een doorstroomd bassin. De proefdieren worden hierbij
Icontinu geobserveerd. Naar verwachting komen de dieren na enkele minuten weer bij. Wanneer de vis goed in staat is te zwemmen en zijn normale gedrag
L\<\I.~.E:!L'!.~.t!C>Q!lt'-.YV..QCclLd~2:e_.YI:!r:Y.QJg~n~ ."i~~L.1~r_t,Jg_gf:!2:~tQPcl~'!.él.ri.9?.~Jg_c:é)!i~.!...._..___ ____ ________~----------------- ~- ----~----·--~----------- -··-····-· ________ ______________ _
Î

L§!:!~.fJI.éi.O__w~tl<~_9''-~f..VY.E:!_g!_og~n-~n~télti_?.!i§ç_h_~-m~tbQ.cl.~.IJ..."i.C>.rci~D __g~J:?r::t,JJI<tQr:IJJ'l~t.él.éi. O!éiJ..~~llQ.clLg.cl~--cl.!l:! re.!!_te>J~~fll!IJDLII!.LIL'll~-~~p_e_r::K~o~---·--·----------- ------·------Omdat het gedrag van diverse is soorten onder wisselende omstandigheden bij de te onderzoeken vismigratievoorziening/belemmering wordt onderzocht,
i waarbij op voorhand de reacties niet precies te duiden zijn, is het niet mogelijk om voor een statistische aanpak te kiezen om het aantal proefdieren exact te
I bepalen. Bedacht moet worden dat er verlies aan proefdieren optreedt door predatie en de passage van gemalen. Deze factor is daarom niet constant. De
I intensiteit van de migratie is tevens wisselend, afhankelijk van externe omstandigheden als rivierafvoer, temperatuur, interne condities van elke vis etc. (o.a.
I rijpheidsstadium, migratiedrang, etc.).De aantallen in te zetten proefdieren bij elk te onderzoeken vismigratievoorziening/belemmering zijn 200 exemplaren
I Deze aantallen zijn gebaseerd op reeds in het verleden met succes uitgevoerde gelijke onderzoeken, waarbij is gekeken naar het uiteindelijke aantal
! ciJ.~r:~n/l~_l]gt~l<lél s_§~D .clï:Lt. _g ~.cl-~t~_c_t~~r:cl \<\l~r:<:J,_()p bél§i? .\<\lél.a r::Y.él!l . ÇQ..IJÇI_ llsi~.?.. I<.9 nç:l~n WQr.cl_~l] __g ~tC9I<I<~nl~!l.él.él.!lZi§!.!l__'{~n .Pél_?§~~r:!?éléiE.b ~iç:l V.él n .cl~_l<t,J_I]§tw.~r:l<e.n_,_
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Lê.e_n..Q~n:u:J.~.QJ~r::.s.QCJ.rt:~!l., h_E!l~QI!!S.tl_g~s.c:.h.éltt~ élél.l:!!élHE!IJ.E!D.lE!Y~IJS.tél9.lél.~ _Q!lQ~!.I:>.9.LIY!Q~~-~E!!!~~É.,____________ _________________________ _______________ .. ------····------------

! Bij

elk onderzoek wordt gebruik gemaakt van maximaal 200 vissen (o.a. aal, winde, barbeel, blankvoorn, brasem, kolblei, baars, snoek) representatief voor

i de aanwezige visstand bij de het onderzoeken knelpunt. Deze soorten zijn niet voorhanden in de kweek en waar deze dat wel zijn betreft het dieren met
i onnatuurlijk gedrag. Zo is van

kweekvis bekend dat deze zich crienteren op de oppervlakte (daar wordt immers gevoerd), waardoor ze extra kwetsbaar zijn

i voor predatie en een ander zwemgedrag vertonen. Diverse lengteklassen worden gebruikt (> 15 cm, dit i.v.m. de grootte van de PIT tag in verhouding tot de
i afmeting van de vis.), zowel kleine als grote vissen dienen te kunnen migreren. De te onderzoeken vissen worden betrokken van ter zake kundige
! beroepsvissers en of gevangen door ervaren medewerkers van ATKB (middels fuiken en/ of zegenvisserij). De leeftijdsrange van de experimentele vissen zal

i lopen van 2 jaar oud (2+ groep) tot vissen van enkele jaren oud. Alleen op het oog gezonde vissen zullen worden gebruikt in het onderzoek. Voor één
I experiment is het gebruik van 200 vissen voldoende om genoeg detecties te krijgen teneinde het verloop van de migratie en het migratiesucces te kunnen
1

duiden, zoals is gebleken uit eerder onderzoek.

I Naar verwachting zal ATKB maximaal 5 van deze PIT tag onderzoeken per jaar gaan uitvoeren. Dat betekent dat per onderzoeksjaar maximaal 1000 uit het

i wild gevangen vissen zullen worden ingezet als proefdier. Over een periode van 5 jaar betreft dit dan maximaal 5.000 vissen. Herkomstcode=3. Met de
I onderzoeksgegevens kunnen waterbeheerder vervolgens aan de slag om mogelijke knelpunten op te heffen of te verbeteren. De gekozen diersoorten en
l
iJE!"!'~IJ.S.télQLél.:z:ij_I},_:Z:Q.éJIS._E!~r:çl~rYE!Er:D.E!Jcl.I.E!.I?!_es.e_IJ!éiJiE!fYQ.9IQE!.J()_C_éllE!YiS.SJë:IJJ<:t.E!!l g~_[?_r:_O_I:>JE!r:DE!J:l.QL~.Q.E!:Z:E!...O_f!cl.E!r:YJ!l.Qt~ij_cl_e.ns_Q_E!J.J?.éléliJ.flli.g.réJtiE!~---· - -------··-- ------------------Lç.l:l_e_rgel?r:Liil<

l_g~9.?_gE!_~.9~r:'.-~!:>-~~~!:>...Y.ëiE1.~~~.E:..~Y.E:!:~~.9LQ9~!:1.. ~-~-~9-~~_r::':li_~ __~Q..~!-~.9_e_Yël1.ël~cee_~_I:>-~!..~Eidt _g_~_ac~_!~----------------------------------------~-----------·------------------·
L!s..~EJIJ..h.~t..V.C?.9r:9ë:l.él1J.ci_E!_9tin__ h_e.L9E!I?Ië:l IJctE!_g_e._l:>_r:uj I<:.S.Prél.I~E! _v_a_n.{gf_eE!_!l_Ii S..LC:<l. ''-éliJJ E!ED.S.t!9..9!1.9E!EiE!f?_ __ ____ ---------····--------------- __________________________ ............ ---··-·······-- . ________________ _
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! D. Vervanging, vermindering en verfijning
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! Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de

LlsE!!:I.~~y~a.IJ~<:Ie._çli~r~I:!.E!!l9.E!. c:>P~E!tXéli:!.9.Ë.9J_E!EPrc:>.~f~D..~.~~Kise._u_~.E!S... 9éli:trt>ij _ _ ?Jjng~_l!!i:t.él.~t~..-.---··--·········- ----- - ------------·--··------·--------------·······-···--·----- -- ---·--- ----··--- -1

Vervanging is geen optie; het betreft soortspecifieke informatie die uit het onderzoek verkregen wordt. Andere dan in de te onderzoeken wateren

I voorkomende vissoort nemen, leidt niet tot de gewenste resultaten. Doel is immers na te gaan of locaal voorkomende soorten de

ivismigratievoorziening/belemmering succesvol weten te passeren. De gekozen aantallen zijn statistisch niet goed te onderbouwen, maar gebaseerd op
1

ervaringen uit eerder onderzoek. Wil een beeld worden verkregen van de gehele stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie langs

I vismigratievoorzieningen, dan zijn gekozen aantallen (200) per onderzoek noodzakelijk teneinde voldoende detecties te krijgen. Bij minder dieren komt niet
i i_Q J>eE!_lct. in ..wei)S(;l r!li:ttE!.bE!t ~[I(;! lp IJnt()Qk déJ.i:tcliJVE!fJ5elijk Sli(;Cesy()J Péi§SE!_E!_rba_i:t_r is, il"li:>.Ëicl.E! _rjc_htjl"]gE!_!l 1 9·él,tË!l.g_(;l'{_QigE!_yi:t.QJLIS.Sf:l[ltijct§(;l uitval_v_an PCQE!fQiËTE!!"l ... _.
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(door predatie, vangst, sterfte door gemalen etc.).

I Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te
L~~P,~,[I$~,1!:._,,,,, __._ ,___ ,_,______ ' ___ ,,_____ ,_,,,...,. -- ----"---- - ____,_____ ---- ------ ------ -------- ---- ---~--- ----- --------- ----~-,, __,________________________,_____________________ - ---------~----- ------------------- _______________________,_____ ----Bij de vangst wordt gekozen voor een visvriendelijke vangstmethode; fuiken en zegens met knooploos want. Bij het scheppen van de vissen zal ook gebruik
I gemaakt worden van schepnetten met knooploos want. De vis wordt slechts kortdurend opgeslagen in een ruime, afgedekte en afgesloten vistank die continu
!wordt doorspoeld met water van de vangstlocatie. Hierdoor is de waterkwaliteit hetzelfde. Het implanteren van de PIT tags vindt plaats onder algehele
Iverdoving. Er wordt zo steriel als mogelijk gewerkt (steriele PIT tags, steriele operatiematerialen, die per vis vernieuwd worden) om de kans op infecties te
I Y~L~I~JD~o,J2~-~-a.r:c:l v.~n_!!~t~~P..E!TJJ!l_~ntc..... a.a.r::t)ij_c:I_E!_Y_l~_\'V_E!_er: _ ~Q _~o-~L-~.l~,--[r)Qg_E!_Uj_ I:<_....,Qrc:l_t_!E!!!!9.9~PLélélJ.~tio__:ï;ijo_ha.l?.ltaJ:}__J!l.:l.éll:<tY~rc:IE!.r.~.--PJj!l!;!JJ.lio_g_o_i~t_[r)g_g~Hj.l:<!.,..
1

Herhaling en duplicering
1

E. !:ler~ë:llil!f:i.

L§eE!f êi:IDhQE!lS IJ.i:I.QE!Qfli:I.IJ..9Lc:!E!4E!_Qi_E!CP[QE!YE!D.JILE!ti:IJ .E!E!rcler. _ ?UIJ . JJitQE!YQE!rci,_InçliE!IJ.. Yi:l_n_JQE!PA.~~iJlg_g~:..E!LêélD_....,i:l_i:IIQill_Q_I.!QI1@tie _DQ_QQ?ê_k~:Jlii:<L~.

Huisvesting en verzorging
I F. Huisvesting en verzorging
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!I! 'Jéln cl€!

richtlijn_:2Q10/§_~/I::lJ. 9E!b1JiSY.~?_t _~l1[c,>tY._E!f2:_()!_9cl? __ _,

> Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer

i___clE!___I:<E!.IJ~_E!_gm_.élf.!E!._.....ij_~--~D~Y:él!'l ..c:l.~.~!§i.~O. J!l !>~QY~!l9~!lgt:!!J1c:IE!J?JjléJ9.~JI!: . ..... - - ~ - - - - ______ -----~------~--~------------- ------·-··--·---------~-----------·--·-------~-------~-- --------- --------------------------------------1

Er vindt per experiment slechts kortdurende opslag (1 tot max. 2 dagen) van de vissen plaats. Het oogmerk is om de dieren zo snel als mogelijk en

i verstandig terug te brengen in hun natuurlijke habitat. Op elke onderzoekslocatie zullen visbekkens (1.500 I elk) worden geïnstalleerd, waarbij de opgeslagen
I vissen middels een slangensysteem met dubbele pompen continu worden voorzien van vers water. Zodoende zijn de condities gelijk aan de condities in de
L__....,éltE!r.E!!l__....,él~r. c:I~.Y~g;.E!!'l. :ï;!l!:'.9~Y.i!!'l9.E!I1~ Y.Q2.r!.?...~.ij~J_c:l_t:!__E!_i?E!.Il__ g~§..t_~lc:l_J !:'..!Jijl_ageJJ!.c:l~~!?.l!t~t_p_a_~.ê~D.c:l_ .Y.()_Qr~Q_f!cl_l:IL~ndE!__Qt:?.?!él9__".él_ru:IJJilc:I.E!Ec:l~11___~....Qf_~n..~~J~c:l.9_9.:_ __

1.§.~- ~·~~-~~~~~!_ct~_c:!i!!.r~n. . !'_VortJ.~-:-- g~!l-ll. i.!".Y~_!t~----- - - - - - ·- -· ---·--- · ... __ ----- ------- --···· ____-----······---------------- _____ ________ --------~ - ------- ------~- --------- ______ ____________________ __
! Worden de dierproeven geheel of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een

IJil~_t§!lli!!9?Y~r.91J.rlf'lÏIJ9b_Q!Jc:IE!L"Y_Qc:l y(:llt.f_ -

-- . . · · ··------ --· - ---- - - - - ----· ·· -- -.. ... . - - ------ --- -- - - ------- --- - --- ----- --------------- --- ----- -- ---- - -- -··· -------
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!J~-Ja_ ~-~-~~f-~9D.~~tyçg_r:-__i!~9Eljf._ç_f!!!ê.!~~~D-9..9.!!.!?~!!'~:t'!:.. ____________ _ _________________________ ~----~--~-----~-------~--------------~----- -- - ----- ----------- -~--,-·[__gp_c:l_~_Q.'lc:l~rï;2§!_~!;!2<:élJi~..?..~E!.!~~fLh~J.Y.i?J!ll9!élti~-~n~!R!.l!'l.Lc:léltQ!'l.cl~gQC:bt[OQE!t._.....()Lc:IE!11.:.I~LP.!éla t?_E!__....,_Q.r.c:ll.~-~D..QP.E!.@~i_E!_QP?.t~!H__n_g_Lil.9~rïc:llt.!!l_~tYl?~élD.~?: ... .~----Pagina 4 van 6

Waarom is hiervoor

en hoe wordt een

en

van de dieren

nPIII/~:=~rh,nrt1rt?

I De opslagduur zal zo kort mogelijk worden gehouden. Vissen worden bij voorkeur op dezelfde dag van de operatie nog losgelaten omdat zij dan in hun
! habitat de omgevingscondities kunnen selecteren waaronder de dieren zicht het prettigst voelen. De visbekkens zijn afgesloten en niet voor buitenstaanders
iJo_~g~f1!<e Iij~-' Q()_k_ i? ___E!r -~()E!2:tcl}_t_ t§!r_pla a_t!)e _ d_!)_or_ QE! ..IJE!J[()_ki5.E! n_ lf1_~tE!r:IJ_eh~_t:!_rg E!C!i . . t:!f1__t:! Qli![E!I:l_r:fl~Q_E!~E! r!<E!I!i-Y_él f1 ~I~.ê-~-----

Ongeriefinschatting/humane eindpunten
11:1·_ ~Ji!:'l ~n_pii!:1~f:!_s!riicli!:19____
kan

de dieren?

i_~}~2-~-~-~d-~!!.!!!~~~Jl~~~L.Y~!~~".Lr!JhJ>!lrl_~t!!!!!!!L~!!IE.~-~!!~~~-pJJ.!!".~~!!~!!!Lrl9~!!let_!l~~-~rl- toe9_~e~~~?__---------------------------- ------------~--------

L_ _______________~_ f'l_e..~::>:_M_QtL\f~-~r_t:i<_:~_r:!_-"Y_<_:!!!r21!!._9_~~11PJJr:!Y.~r!_içl]!!'l9.?!!!~th<?t:i_~_o~Qr_ci_~l1__!c::>.~9-~P~!:i_t..____________________________________ __________________________________
I
Vissen zijn verdoofd tijdens het injecteren van de PIT tag. Daarna wordt geen pijnstilling meer toegepast; de vissen worden zo snel als
irfl()g_{;!lijk_i!), I/1_{;!_E!r_!,litg{;!;?:_et tfl_hliD n~t!J_uriU!<t:! b~l:l_it~t~- ________ _ ___
___ ___ ___ _________________ ___ ____ _________ ___ _______ _____ _ _ ___ ___ __________ _

L________________O_l~------------------------------------ -- ------------- ---------- ----------- --------- ------------- -

-------------------------------------------------------------------------------------------..------------------~-~~ __Q\f!!.!:~~~~!!~~!!!:1.9J'!I!!J!_f:!_!_!l_lf_f:!_l~~j!!J~!!-I!I_ë:l~!!!.9!!.!!!.1!_____________ ____ ---------- ------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Î

Welke eventuele andere vormen van welzijnsaantasting worden voorzien?

i- --~- - --~·~· - ·- -- ~ ·--'• --~·- • •'-'·~ - " - ~~~•'• ' -M-"0•----~----'.'" '

i Alle vissen

____
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---- - ------ - --- -- ------,.~- -- - --,---,.-~,------~·------------ - ------ ------·-·-----~-~-OoN-------~-~------~------~---00'--~--------------·-------···----..--•o•.~-.~-----~---- -- -·-~-~---

worden voor elk individueel onderzoekgevangen door middel van fuiken en/ of zegenvisserij. Op voorhand kan niet worden vastgesteld welke
visserijmogelijkheid in het betreffende te onderzoeken water het meest geschikt zal zijn. Het is in elk geval zo dat voor alle twee visserijmogelijkheden een
! vergelijkbare hoeveelheid stress en lichte mate van ongerief kan optreden. Stress kan ook ontstaan bij de handling van de vissen en bij de kortdurende
l__()p§li:1_g_~_JJ_e~_mi:1__t_~--"-~D_.Qf1_9r:!t:!L'LQC>LYQQg_E!f1Q~r:flc!E!_ Q_élf1_c:IE!_IJJ19~f1_i_?Jiç__l]t, ________ . . __ -· -~- -· · -~ -----~~--~----------- _ ______ _ ------~------- -----------------·-·~- ------- _____ ----~---------

i

lG~-~--~-~_r:l__~<_:~tç_I~_ITIQ9~!iJ~~-QQ_~<_:!_Is~_Q_h i~_rvao_~lJ!:!: ______ -~- ----~-- -----···-- ---- -~---~---------------------------~---------------------------- --------- ---- ____________________ _
i Wilde vissen worden gevangen met fuiken en/ of zegenvisserij, waarmee ze gedurende enige tijd in hun bewegingen en doen en laten worden beperkt.

LTJjQ{;!_r:!§_I:LE!L~25_P~r:!rfl~.!lt'!:'or:del]__<:i_~ _y!~?~!l-QQ9~.?C~.~PLrfl~!-b_a_l]_c!?f_h.E!Pf1.t:!t.t~IJ, _____________________________________________________________________________________________________________ _
Lê~§.çl1_rijf.IJ1~I__k._E!Jrt.é!é!~fE!.9.E!I~_IJ __If1_()Ec:l~n. .9~f1QrflE!Q_()r:f1._c:l_~2:~-g:l}~_c!_elij_k._E!__t:!fft:!_c:~E!f1 __t_t:!_ Ys.>Qri5.2.rf1~11-Qf_lf1_i:1_c:IIJ:rt.Qgel ijl~__te mJ n i [fla Ii~~I~:.._____________ __________________________ _

! Vissen verblijfen zo kort mogelijk in de fuiken 1 zegens (worden elke dag). De opslag is ook niet van langere duur (hooguit 1 tot 2dagen). Er wordt gebruik
! gemaakt van knooploos want in de netten, waarmee beschadiging van de vis wordt voorkomen. Opslag vindt plaats in afgesloten, donkere tanks (1500 I

l_~_l.k.LcllE!_<:on tj_n!J_.~o r_g ~n. y ()()f2:ie.n. Yé! n_ y_er_!) ~-é!~e. r:v__a_f1QE!..Y~ f1_g s_tlgça_ti~ ,_ --~aél_[l!l_t:!E!... c:le..Qr:fl9E:"!I'lf19!if()f1_d_l~i~?QJ?~lrflél_~j_;?:_ij.f1~- _ ___ _

~-~-~-~~!!:1!1..f.l.!!...!!.!!:1_cJ_p~!!!f:!!!....~···~- ---~-------------···~·-----·-· ···-·-·-·----- ----~-······ --·-·-------- -- --------~----------------------~------------------------~-------·--·----~------~----~---------i Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de
Lc:lit:!J:~!l_te._ YQ()ri<()rflef1?_ _

. ___ _ _ _.
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l__~}~~-~--<:;eef__~-~-~~~!~~~E!!~.!:.~~--!:!.~~!~Jt~~~E-~!.:I-9~!!.~.'l~~~~...:~---------------------------------------------------------------~---- - ------···-------------------------De uitvoerders van de proeven hebben zeer ruime ervaring met visgezondheid, visgedrag. Bij twijfel over overleving zal er voor worden gekozen de vis te
euthanaseren. Als gevolg van het inbrengen van PIT tags zou enige inwendige verwonding van de ingewanden kunnen optreden. Uit ervaring is gebleken dat
deze verwondingen niet of nauwelijks optreden en slechts zelden leiden tot blijvend letsel of sterfte. Indien afwijkend (zwem)gedrag (gebrek aan oriëntatie,
ongewone lichaamshouding, ongewone zwembewegingen, lethargie) na het merken optreedt als gevolg van inwendige verwonding, zal de vis, zoals eerder
vermeldt, uit de proef worden gehaald en worden gedood. Indien sporadische of onvoorspelbare problemen met de vissen optreden, zal worden beoordeeld
hoe de overlevingskans is na het in vrijheidstellen. Als deze goed wordt bevonden, worden de dieren in de proef gehouden. Als de overlevingskans
aanzienlijk verminderd is, zal de vis worden onttrokken aan de proef. Als er daadwerkelijk aanleiding is om dieren uit de proef te nemen en te doden, worden
deze geëuthanaseerd door ze in een basin te brengen met daarin een overdosering van benzocaine (200 mg/1) net zo lang totdat de dood is ingetreden.
van de dieren

kans deze

te halen?

i.JI_it ..E:!~Q~[E:! _~!:Y~Iillg~r:t..ki:!D_\Ys>I<:I.~D-g_~çgQçly_c:l.t:!~I<:I_clé!tclttP~rc:_eQ!:ëlg.t:! _ël_i3.0.~if:!_r:tJilk.mll1.cl~Lt~-c:lË.I1J Of~'--- ··--- -------------------- _ _________________________________________

!!<·.~·~~~i_fif!ël!i~ \féll1_()119~r_i~t .

iGeef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van
L't~r7JJlf1éJ.i3[,_ '!içl1_t~ 'tiY.!tig:gJ_ -·~m?Jig'gng~_r!~f~ _
. ... __... __ _____ _
negatieve effecten culmineren in een lichte mate van ongerief. Het inbrengen van een PIT tag veroorzaakt licht ongerief. Het

i .Alle hierboven beschreven

[!Qt.i3.!~_Ç!._f[r:t!Jli3_tiey_~ __QI}g~_r:i~f_çl_i3§§_ifjç~-~I<:I... ~Lçh. __
çlë:l_ë:l_[m~.E:!-aJ§_Ij_çJltJ:>~..9_ng§![i.~flQ~Ctié!t!i_ll_g~l}b~J:>Q~Il_Q~tr_~kki1Jg_QIL1..QQ!l{()_\!~.~:Lcl~-c:ll~I~I1JIJ.b~~25Q~ririJ~Q!:-'--------

Einde experiment

i D Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef.
L------------·---------·-------·------------------·---·--···-········------------------- --·······---·-··--..·--------- -------------~--------------------------------~----------------------------------------·---~---

~~~~-~!:l~!!}--~~!_g~~~L~.Lt~ijf~!J!:i..QY~L~-~_()_y~-~~_yJng_r:J~--~~~-jll_~r~r:JJ:l~!l.y_a.n ..fi.~.--!'.!I _t~g_:__I:?J.t_ll_~~f!:.§!ec~-~-_12~~~kkJ..Il.9._C!E_ee!l.~~rJs.Le!'l.a.~n.!_a!_vis~~rl.:___________ ~_

LY.V~!~!~.':-~~~-~et_~~~1~l'J~~-~9_d.en_~~!-~~1!~.~~-~-\f~-~.E~~~t,I~J.':1....~9.~~?.J.L~~--~C?_:_~_ep~~!.:._ ______~------~-------~----··-·--·-··----·---·--·------···-·----------·---··---·-·---.. .. 0 . N~~- -~J?e~c:l}rijf -~j_e_~IJttlé,il1i,i~i~rl1~the>c:J.~.-~r:! _ o_I}Q~rt>C>YV:!. . c:J.~ -~-~t,g~_hi~IJIQC>I~-- - ······ ··· --·--·····~ --- - --· ···---- --------·····-·····--··········· .. ____........ .
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3

Centrale Commissie Dierproeven

Format
Projectvoorstel dierproeven
•
•
•
•

Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven
te schrijven
Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per
type dierproef moet u deze bijlage toevoegen.
Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website
www.zbo-ccd.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1

Vul uw deelnemernummer
van de NVWA in.

l1_12QQ_ ______________________ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 Vul de naam van de
instelling of organisatie in.

L~I!$:JL _____________ ·------------------------

1.3 Vul de titel van het project
in.

[QIJflerz:<:>_t:!K.Ilé:1..9.!Q~ vi_!?_l!llgr.éi!L~_goo.!_kUIJ?tr-rerken_(vistr~en, §iifOIJ§i~malen)

2
2.1 In welke categorie valt
het project.
U kunt meerdere
mogelijkheden kiezen.

Categorie van het project

.O.fu~J_c!a rn~_n_te_~L o_'l.d_~~..Q~~----- ____ .. _____.______ __ ___________________________________ ---··----·----- ______ ... __________
_[)_T_!:.~r1~1-~ti~!"!_e_e_!_~fJ:~e~~ei!_S_~~r1~_e-~~E!~---------------··--------------····-- ----------------------------- -----0Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie

]~f:Qii_C:t~t-Z..Q~k}~~])_e:s~6~-rQ]Iiî9--'!ël_r!·ri~tiÎ!Iü.~~--~!l~.ti.e:(~~~icii.Y.ail~cf~gezon~h~f~~Qf..~t~~-~Jn -~~m~!i~=Q_(d!~-=--=~-~-=~~-~~-~---=
-~QIJ_de~oe~_g~r!ch!_~l?!!~__!:>eiJ_oud van_de diersoort

__________

_[J_!-1__9.9_~r onf!~~lj§_
_Qf_Qpj_e_!_9.1~9...- ________ ____

------------

JJ.f_~_en~I!;_c:.b__E_!}c:l~-~Q~!5 ________________________________________________________________________________ _

0 Instandhoud_!!J.g van kolonies van ger~eti~ch _g~modificeerde dieren, niet gebruikt in andere dierproeven
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3

Algemene projectbeschrijving

3.1 Achterarond

Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij vraag 2 aangekruiste categorieën.
•
•
•

Geef in geval van 'wettelijk vereiste dierproeven' aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd gebruik en markttoelating) van toepassing zijn.
Geef in geval van 'routinematige productie' aan welk(e) product( en) het betreft en voor welke toepassing(en).
Geef in geval van 'hoger onderwijs of opleiding' aan waarom in dit project, in relatie tot het opleidingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor

i Veel vissoorten worden in de Nederlandse wateren bedreigd door de aanwezigheid van migratiebarrieres. Het betreft in polder- en boezemgebieden veelal
I ingewikkelde migratieknel punten, omdat de natuurlijke migratierichting van vissen in de verschillende seizoenen tegen de stroomingsrichting van het water
I
1(uitgaande van het aanwezig verval) ingaat. Nederlandse waterschappen hebben zich daarom de afgelopen jaren veel moeite getroost om de belangrijkst
I vismigratieknelpunten tussen buitenwater, boezem en polder, maar ook op de rivieren, vispasseerbaar te maken middels de aanleg van, vaak complexe,
! vispassages. Vooralsog zijn deze vele oplossingen voor vismigratie wel aangelegd, maar nog niet onderzocht op hun daadwerkelijke functionaliteit. Werken de
i aangelegde constructies wel voor migrerende riviertrekvissen, en zo ja, in welke mate? Daarnaast is het belangrijk om de mate van passage bij
i migratiebelemmerende kunstwerken zoals duikers, sifons etc. vast te stellen. Een van de meest voor de hand liggende manieren om dit efficient en, en voor
vissen op een zo diervriendelijke wijze, uit te voeren is onderzoek middels PIT telemetrie waarbij de onderzoeksvraag optimaal kan worden beantwoord. Het
is van groot belang dat er regelmatig onderzoek wordt verricht omdat een goede vismigratie bijdraagt aan de kwaliteit van de visstand in het waterlichaam
1. (y~r~istYi:lf!Uit cl~ . . ~~ ciE!.r:ciçbtlijQ WatE!r:) .E!Jl . clé!~CrriE!.E!. .a.a. 11. .elf!. ().ll.lgf!yi o.gs..~alitE!it ?~.lt . . .. . ..................
................ .... ........ .

i
i

I Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project.
i

I•

In het geval het project gericht is op één of meer onderzoeksdoelen: op welke vra(a)g(en) dient dit project antwoord( en) te verschaffen?
L~ _
__:r_n_g~_\lé!.1...~-~ -~~ll_é!D.c:l~r. 9.a_f1__e~f1_()1Jcl~!"?Q~~?cl.Cl.E:lLR.E!.!LE!ft:!.J!l.~.E:!.II5.E!__~()IJÇr_.e.tE!_ R~!l.<:>.~f!E:l_\f()_().!"?~.tc:li!J?!.<:ll~C:~~---- --------------------·--·- ___ ___________________
I Voor het instandhoudenvan de meeste vissoorten is het een noodzaak dat zij hun migratie op rivieren en kanalen en van boezem naar polder en vice versa zo
I natuurlijk mogelijk kunnen volbrengen. Tijdens hun migratie komen vissen vele kunstwerken en barrieres tegen die vaak moeilijk of niet passeerbaar zijn.
I Voor de instandhouding van deze Nederlandse vissoorten is het derhalve van groot belang om onderzoek te verrichten waar excact de knelpunten in hun
i migratietochten in het voor- en najaar liggen. Door de vissen te voorzien van PIT tags kunnen deze worden gevolgd tijdens hun migratie. Knelpunten bij de
I migratie langs eerder genoemde kunstwerken komen in beeld door vertraging tijdens de paaimigratie, oponthoud bij vispassages, soortsgerelateerde
I problemen en overige invloeden. Ook het verlies van gemerkte dieren (visserij, predatie, schade door gemalen) komt met deze onderzoeksmethode goed in
I beeld en over een lange periode, de PIT tags gaan namelijk 'oneindig' mee. Als de knelpunten eenmaal zijn geïdentificeerd, kunnen passende maatregelen
I worden genomen om deze te verwijderen, danwel de impact ervan te verminderen. Waterbeheerder kunnen hierdoor op een efficiente wijze hun
lm.é!a.tr_eg{;!lt;!!1J>.él~I5E!tYQ<:lr:.<:l~. ~gl/j_l,ILtvoerf!n_, . _ ..
........... ___ ····-·······-···-············ ······-········--- _____ _____________ ..... _ ... ..........

lê_E!S.Si:!!"!lLb~t ~.E:ltE:!_n_s._ç_h_élPPE!Jij_l$_ __e.nl<:>f.ITl_é!él1~c):tëlPJ:>~Iij~_]:>E!télllR\Iël_Q_<:l_f:'!_b!E!!"R<>\fE!_n_p~?S.b!E!.\IE!.!:!.<:I.C?.f:'!1§.~E!J!i_r:~g_{~f1.1:_______ -----------------·-- _---------····-·- --- ________ _
Pagina 2 van 5

IDoor het hier beschreven onderzoek wordt inzicht verkregen in het gedrag van diverse vissoorten tijdens hun paaimigratie (en vice versa) bij
Imigratieknelpunten in door de mens veranderde riviersystemen en in polder-boezem systemen. Deze kennis is van groot belang, immers, voor zeer veel geld
worden vele, vaak innovatieve, vispassages aangelegd, maar niet onderzocht op hun daadwerkelijke functioneren. De instandhouding van het natuurlijke

1

I gedrag van vissoorten draagt bij aan de kwaliteit van de waterlichamen in Nederland binnen de Kaderrichtlijn Water en is derhalve van groot belang voor

mens en dier. Naast de zorg voor het instandhouden van beschermde vissoorten is het voortbestaan van veel vissoorten gebaat bij kundig en gedegen
onderzoek naar het effect van migratieknelpunten en oplossingen. Door het onderzoek krijgt de waterbeheerder de mogelijkheid om aanpassingen door te
, voeren in beleid en constructies. Tevens kan op_Q~ze2Y.J.g~qQ.Jermijn de eff~ctiviteit van getroffen maat.@g_~lel}_ worden geevalueerd.
13.4 Onderzoeksstrategie

L:..:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ------··--·-·-·---·-·-·~-·--··-------·-·--·~·-···-··--~----·--------------·- -

-···--·- · -·· -· - - - -- - - - - - - -
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Met behulp van PIT telemetrie kunnen vissen nauwkeurig worden gevolgd in hun gedrag op locaties waar zogenaamde antennes zijn geïnstalleerd. Vissen
die middels een injectienaald voorzien zijn van een PIT tag worden bij elke passage van een PIT antenne station gedetecteerd. Omdat alle vissen een uniek
merk hebben, kan de individuele vis worden gevolgd, waarbij telkens bij elke detectie informatie als datum, tijd en duur van verblijf wordt vastgelegd. Door
een scala aan vissoorten te merken, van verschillende levensstrategieen, leeftijd/lengteklassen en verschillende aard van migratie, wordt een compleet
beeld verkregen van de migratiemogelijkheden en de parameters die hierop van invloed zijn. Op deze wijze kan voor elk vismigratieknelpunt exact in kaart
worden gebracht welke soort waar een probleem heeft om zijn natuurlijke migratiegedrag voort te zetten. PIT telemetrie is vooral geschikt voor
Li5.t:Jnstw_E!r_~__11___f'l~~~'l!~J.1!.tl~.f_g~_r:J.!lg_E!_ ()_I'l)_V~I1g,.!_ D~-Q__~~~cti~!:~IJ.g_e_v_a_!l_d~f_IJ__ !qg_~-j~ ta melij!5_~~rkt. ___
_
_________ _
LI :4.2 Geef een overzicht op_hoofdiJjnen van _çle versf_I}H!_ende onde!:fl_~en_y~n het J?roject en de da9rbij gebrui~lUY.P_E!(n) dierproef of die!...P.!:Oeven_. ______

IDiverse soorten vissen (aal, winde,

barbeel, blankvoorn, brasem, kolblei, baars, snoek, paling, etc.) worden gemerkt in het voorjaar (april, mei, juni) en in
het najaar (augustus, september, oktober) wanneer ook de natuurlijke (paai)migratie van deze vissen plaatsvindt. Deze soorten zijn niet voorhanden in de
kweek en waar deze dat wel zijn, betreft het dieren met onnatuurlijk gedrag. Zo is van kweekvis bekend dat deze zich orienteren op de oppervlakte
I(immers,
daar wordt gevoerd), waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor predatie en een ander zwemgedrag vertonen. De vissen worden losgelaten aan de
of
zijde van een vismigratieknelpunt, afhankelijk van het seizoen, zodat de migratie door de vispassage/knelpunt vervolgens
bovenImiddels eenbenedenstroomse
of meerdere detectie stations {PIT antennes) kan worden gevolgd. Afhankelijk van de opdrachtgever zal de exacte locatie waar deze proef zal
plaatsvinden nader worden bepaald. Elke proef zal wel op dezelfde inhoudelijke wijze worden uitgevoerd. Per experiment zullen 200 vissen middels een
Iinjectienaald wordt voorzien van een PIT tag, om vervolgens na een korte rustperiode te worden uitgezet. Op basis van dit aantal, verdeeld over
Iverschillende soorten en lengteklassen, worden voldoende detecties verwacht om conclusies te kunnen trekken die geldig zijn voor de hele visstand. Het
i type dierproef is voor elke vissoort hetzelfde. Implantatie van de PIT tag vindt plaats in de buikholte van de vis, waarbij de tag aan in de literatuur
vastgestelde vereisten (qua grootte en gewicht) moet voldoen. In de literatuur is ook het operatieprotocol beschreven, waarmee alle uit te voeren
lb.~ ndeJ!.I1.9~ -~___11__çl~kg_E!~DJ.L~ll_!:I1~~~!LaJ~!l--~n -~Jj~_~_yi~__r:U~Q_rtd.!JI~I1~I_~)_Qp!;l_é!g_yg_!1_vis zjJ!)_'{__~ig_E!I~_gfh____________________________________ __________ __ _
1

!

3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen

I Het scala

aan te gebruiken vissoorten is representatief voor de migratie ter plaatse. Daarnaast komt door de gekozen aanpak zowel de stroomopwaartse als

Ide stroomafwaartse migratie in beeld, voor de relevante perioden waarin migratie van de soorten voor hun natuurlijke gedrag plaatsvindt. Deels is dit in het
voorjaar, deels in het najaar. Het beheer van kunstwerken en migratieknelpunten vindt plaats al naar gelang de afvoeren door het jaar heen, waarmee de
Iomstandigheden tijdens de migratie veranderen en de effecten op de migratie in beeld komen. Het voorzien van vissen van PIT tags zal plaatsvinden in het
1 voorjaar (april, mei, juni) en in het najaar (augustus, september, oktober). De excact te gebruiken vissoorten hangen, zoals eerder vermeld, sterk af van
1_!1~t_~ an_!:.Jg_çiJ:Jjj_~et_l~_Q_!!fi.ELrzo_e~en J~lJ_D_s_t~~!_k_. _ê__~gg_çhtDJ.Q!!t~Qrd e n__çli!_~_h~_Q_1Jfi~.!2~K d eelsj_rl_.fO n~~ rre_!!t_i_E!_~n__Q!!!:j~~!: wo_r:_dt u~g_E!~~t_<!_o_o_r_çl_~---- _____ _
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i opdrachtgevers. Op voorhand kan dus ook niet worden geconcludeerd dat ATKB deze onderzoeken allemaal zal uitvoeren. Een en ander is mede afhankelijk
i van jaarlijks vast te stellen onderzoeksbudgetten bij voornoemde instanties en concurrentie overwegingen. De genoemde aantallen (200 per experiment, 5
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Format DEC-advies
Maak bij de toepassing van dit format gebruik van de bijbehorende toelichting,
waarin elke stap in het beoordelingsproces wordt toegelicht

A. Algemene gegevens over de procedure
1. Aanvraagnummer ATK0011

2. Titel van het project: Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken
(vistrappen, sifons, gemalen)
3. Titel van de NTS: Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken
(vistrappen, sifons, gemalen)
4. Type aanvraag:
./ nieuwe aanvraag projectvergunning
o

wijziging van vergunning met nummer

5. Contactgegevens DEC:
naam DEC: DEC-Consult
-

telefoonnummer contactpersoon:

-

ma iladres contactpersoon :

6. Adviestraject (data dd-mm-jjjj):
./ ontvangen door DEC 12-01-2015
./ aanvraag compleet 10-02- 2015
./ in vergadering besproken 19-01- 2015
./ anderszins behandeld: Na completering van de aanvraag vanaf
10-02-2015 is de behandeling verder door 6 DEC-leden
schriftelijk afgehandeld
o termijnonderbreking(en) van I tot
o

besluit van CCD tot verlenging van de totale adviestermijn met
maximaal 15 werkdagen

o

aanpassing aanvraag

o

advies aan CCD:

7. Eventueel horen van aanvrager: n.v.t.
Datum
Plaats

1
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Aantal aanwezige DEC-leden
Aanwezige (namens) aanvrager
Strekking van de vraag I vragen
Strekking van het (de) antwoord(en)
Het horen van de aanvrager heeft geleid tot aanpassing van de aanvraag
8. Correspondentie met de aanvrager
Datum 21-01-2015
Strekking: completering van de aanvraag
Datum antwoord 23-01-2015/10-02-2015
Strekking van het (de) antwoord(en): aanvraag is gecomplementeerd.
De antwoorden hebben geleid tot completering van de aanvraag
9. Eventuele adviezen door experts (niet lid van de DEC): n.v.t.
-

Aard expertise
Deskundigheid expert
Datum verzoek

-

Strekking van het verzoek
Datum expert advies
Expert advies

B. Beoordeling (adviesvraag en behandeling)
1. Het project is vergunningplichtig (dierproeven in de zin der wet).

2. De aanvraag betreft een nieuwe aanvraag
3. De DEC is competent om hierover te adviseren.
4. Geen van de DEC-leden is betrokken bij het betreffende project of de
aanvrager.

C. Beoordeling (inhoud):
1. Het project is:

./ uit wetenschappelijk oogpunt verantwoord
o

uit onderwijskundig oogpunt verantwoord

o

uit het oogpunt van productiedoeleinden verantwoord

o

wettelijk vereist

2
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2. De in de aanvraag aangekruiste doelcategorie is in overeenstemming met de
hoofddoelstellingen.
3. De DEC onderschrijft het belang van de doelstelling. Door middel van
onderzoek naar de vismigratie door in waterlichamen aangelegde
kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen) kan de bepaald worden of de
nieuwe, naar verwachting visvriendelijke, kunstwerken daadwerkelijk de
migratie van vissen faciliteren. Een goede vismigratie draagt bij aan de
kwaliteit van de visstand in het waterlichaam en daarmee ook aan de
omgevingskwaliteit. De DEC classificeert het belang van dit onderzoek
daarom als reëel.
4. De gekozen strategie en experimentele aanpak leiden naar verwachting tot
het behalen van de doelstelling binnen het kader van het project.
5. Voor het onderzoek worden dieren uit wildvang gebruikt, afkomstig van de
locaties waar de knelpunten voorkomen. De keuze hiervoor is voldoende
wetenschappelijk onderbouwd. Het is essentieel dat de dieren in het
experiment trekgedrag vertonen dat representatief is voor de dieren die
voorkomen in de betreffende waterlichamen.
6. Het ongerief als gevolg van de dierproeven is realistisch ingeschat en
geclassificeerd. Bij de vissen wordt middels een naald een PIT tag
ingebracht. Op grond van reeds aanwezige ervaring bij de aanvrager is het
aannemelijk dat de dieren na een korte observatie- en herstelperiode geen
hinder ondervinden van de aanwezigheid van de PIT tag. Het ongerief is naar
het oordeel van de DEC te classificeren als hooguit licht gedurende maximaal
1 dag.
7. Er zijn geen methoden die de voorgestelde dierproeven geheel of gedeeltelijk
zouden kunnen vervangen. Het onderzoek betreft in alle gevallen altijd de
betreffende diersoorten en hun migratie door kunstwerken (vistrappen,
sifons, gemalen) in waterlichamen.
8. In het project wordt optimaal tegemoet gekomen aan de vereiste van de
vermindering van dierproeven. Het maximale aantal te gebruiken dieren is
realistisch in relatie tot de onderzoeksvraag. De aanvrager heeft een
uitgebreide ervaring met dit soort onderzoek. Met de voorgestelde aantallen
gewichtsklassen en dieren per kunstwerk kan een realistisch beeld worden
verkregen van de lokale knelpunten bij vismigratie en van de effectiviteit van
maatregelen om deze knelpunten op te heffen.
3
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9. Het project is in overeenstemming met de vereiste van de verfijning van
dierproeven en het project is zo opgezet dat de dierproeven zo humaan
mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Omdat in dit onderzoek de afstand tot
de meetstations hooguit decimeters of meters is, is er gekozen voor het
gebruik van kleine injecteerbare PIT tags. Er is geen sprake van
belangwekkende milieueffecten.
10.De niet-technische samenvatting is een evenwichtige weergave van het
project en begrijpelijk geformuleerd.

D. Ethische afweging
Veel vissoorten worden in hun biotoop in hun mobiliteit belemmerd door migratie
barrières (zoals duikers, sifons, dammen, stuwen, sluizen, niet optimale
vispassages). De dierproeven in dit project richten zich op de mobiliteit
beperkende effecten van vaak nieuw aangelegde lokale specifieke 'kunstwerken'
en dragen daarmee bij aan het creëren van optimale leefomstandigheden voor
lokale populaties vissoorten waardoor deze zich kunnen handhaven en kunnen
groeien. Dat belang rechtvaardigt het hier voorgestelde gebruik van een relatief
beperkt aantal vissen die maximaal gedurende korte tijd licht ongerief zullen
ondergaan. Een belangrijke ethische overweging hierbij is dat de resultaten van
dit onderzoek ten goede komen aan de betreffende vissoorten. Het onderzoek is
uit wetenschappelijk oogpunt verantwoord en het is gezien de ervaring van de
betreffende onderzoeksgroep waarschijnlijk dat de doeleinden worden gehaald.
Op termijn kan het project voordelen opleveren voor mens, dier of milieu.

E. Advies
1. Advies aan de CCD

../ De DEC adviseert de vergunning te verlenen.
2. Het uitgebrachte advies is gebaseerd op consensus.

4
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Format
Niet-technische samenvatting
•
•
•

Dit format gebruikt u om uw niet-technische samenvatting te
schrijven
Meer informatie over de niet-technische samenvatting vindt u
op de website www.zbo-ccd.nl.
Of neem telefonisch contact op. {0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1 Titel van het project

l_~n~~~~!:._~n-~~~!:._~smJ~rat~_~?_~~-~~~~~_rk~_(vistrappen, sifons, gemalen)

1.2 Looptijd van het
project
1.3 Trefwoorden
(maximaal 5)

2015-2019

I Vismigratie, vispassages, riviertrekvis, Kader Richtlijn Water, migratiebarrieres

L-----·-·--··--------·----·--·-·-·-------------------·-~----~----------------------------------------·---------

2
2.1 In welke categorie valt
het project.

D

Fundamenteel onderzoek

_Q_Tr~n~~~!l_one~~-t~~~~P-~!__on~~-r:zo~~- __

D
U kunt meerdere
mogelijkheden kiezen.

Categorie van het project

Wettelijk vereist onderzoek of routinematige productie

JS[g_l:i!!~ác)ëi~te_r_~~s~he~nïir.9--vin_ ~~t~n:ïi!i~u~_i.Q_îl~Iiëi~Ji_g v~I}_Q..~gezol}_~h-eiQ_o}_!J.et w~!~in vë!_n men_s.~of~~~=====--=-==---==--==-=~
-~Q!l-~~~~~ger~bl~__het behoud van de diersoort

- ~-H~_E:!r.E.I"lcle_rY\i~js_~fop_lf:!i«:l!!l_g _____
0 Forensisch onderzoek

. ----··· ___ -------------------------------------- ··---·-------···----- ------------------··--

<-·-----------·----·----·---·---~--~-~---~-.--

D

______ _

Instandhouding van kolonies van genetisch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere dierproeven

3

Projectbeschrijving

3.1

Beschrijf de doelstellingen
van het project
(bv de wetenschappelijke
vraagstelling of het
wetenschappelijken/of
maatschappelijke belang)

Nederlandse waterschappen hebben zich ingespannen om vismigratieknelpunten vispasseerbaar te maken. Veel vissoorten
worden bedreigd door de aanwezigheid van migratiebarrieres (zoals dammen, stuwen, sluizen). De migratiemogelijkheden
dienen onderzocht te worden. Een manier om dit efficient en, en voor vissen op een zo diervriendelijke wijze, uit te voeren is
onderzoek middels PIT (Passive Integrated Transponder) telemetrie. Hierdoor wordt gedetailleerd inzicht gekregen in het
gedrag van de vis bij de barriere en kan aangegeven worden welke verbeteringen moeten worden aangebracht.

3.2

Welke opbrengsten worden
van dit project verwacht
en hoe dragen deze bij aan
het wetenschappelijke
en/of maatschappelijke
belang?

Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mogelijkheden vissen hebben om kunstwerken te passeren en welke aanpassingen
nodig zijn om de migratie te optimaliseren. Hierdoor kan het migratiesucces toenemen en zijn de soorten beter in staat de
populatie in stand te houden. Een en ander komt ten goede aan de kwaliteit van het milieu (betere score voor de
Kaderrichtlijn Water).

3.3

Welke diersoorten en
geschatte aantallen zullen
worden gebruikt?

3.4

Wat zijn bij dit project de
verwachte negatieve
gevolgen voor het welzijn
van de proefdieren?

3.5

Hoe worden de
dierproeven in het project
ingedeeld naar de
verwachte ernst?

3.6

Wat is de bestemming van
de dieren na afloop?

Diverse vissoorten (aal, winde, barbeel, blankvoorn, brasem, kolblei, baars, etc.), te vangen door beroepsvissers of door
. ervaren medewerkers van ATKB (maximaal 1000 vissen per jaar, 200 vissen per onderzoek, 5 onderzoeken per jaar) Over
· een periode van 5 jaar betreft dit maximaal 5.000 vissen.
De vissen ondervinden ongerief als gevolg van het van'gen en tijdens de kortdurende opslag (maximaal 1 etmaal) in
visbekkens. De vis wordt tijdens de procedure onder verdoving gebracht. Als gevolg van het implanteren van een PIT tag in
de vis ondervindt deze na de procedure hinder van de operatiewond, totdat deze is geheeld. Het bijkomen uit de verdoving
resulteerd tevens in ongerief.
. Licht

De dieren worden na implantatie van de PIT tag in vrijheid gesteld op het moment dat zij hersteld zijn van de verdoving.

4

Drie V's

4.1

Vervanging
Geef aan waarom het
gebruik van dieren nodig is
voor de beschreven
doelstelling en waarom
proefdiervrije alternatieven
niet gebruikt kunnen
worden.

Het onderzoek moet inzicht opleveren in het gedrag van vissoorten tijdens de migratie langs kunstwerken. Omdat dit gedrag
soortspecifiek is, dienen de betreffende natuurlijke vissoorten te worden gebruikt en zijn er geen proefdiervrije alternatieven
voorhanden. Genoemde vissoorten worden niet gekweekt. Tevens zouden kweekdieren geen natuurlijk gedrag vertonen bij
migratiebarrieres.

4.2

Vermindering
Leg uit hoe kan worden
verzekerd dat een zo
gering mogelijk aantal
dieren wordt gebruikt.

De gekozen aantallen zijn gebaseerd op ervaringen uit eerder uitgevoerd onderzoek. Verlies van proefdieren t.g.v. vangst
door beroeps- en sportvisserij en door predatie moet worden ingecalculeerd. Jaarlijks is sprake van andere omstandigheden
tijdens migratie (afvoer, temperatuur, etc.) als gevolg waarvan het migratiesucces variabel is. Een aantal van 200 dieren per
te onderzoeken vispassage/gemaal/sifon levert voldoende inzicht op in het verloop van de migratie.

4.3

Verfijning
Verklaar de keuze voor de
diersoort(en). Verklaar
waarom de gekozen
diermodel(len) de meest
verfijnde zijn, gelet op de
doelstellingen van het
project.

Om inzicht te krijgen in de migratiemogelijkheden wordt gebruik gemaakt van PIT telemetrie. Dit levert gedetailleerde
informatie over het gedrag van de vis bij de migratiebarriere en heeft als voordeel dat slechts een beperkt aantal vissen nodig
is, vergeleken met andere technieken (merk-terugvangst experimenten, fuikenmonitoring gedurende een lange periode) Er
wordt binnen het onderzoek gebruik gemaakt van een breed scala aan vissoorten om zo de migratiemogelijkheden voor de
hele visstand in beeld te brengen.

Vermeld welke algemene
maatregelen genomen
worden om de negatieve
(schadelijke) gevolgen
voor het welzijn van de
proefdieren zo beperkt
mogelijk te houden .

Het vangen van de vissen vindt plaats met fuiken en zegens van knooploos want, waardoor de vissen niet beschadigd worden.
, Tijdens de (kortdurende) opslag van dieren worden de condities (vers water, goede temperatuur en zuurstofgehalte) optimaal
gehouden. Het injecteren van de PIT tag vindt plaats volgens een beproefd en bewezen operatieprotocoL Na het merken
worden de dieren zo snel mogelijk in hun natuurlijke omgeving teruggezet.

Cl

ro

0

...,

0

c.
~

3"

IC
QJ

n

:::r
,.....

ro

"1J

c
!2::
i"ï

QJ
,.....
ëiï
c.
QJ
,.....
c

3

Dl
.....

-

UI
::J

@"

c<

ro

::J

a.
0

...,0
a.

ro

n
n
0

6

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

ATKB
Poppenbouwing 34
4191 NZ Geldermalsen

Centrale Commissie
Dierproeven
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
www.zbo-ccd.nl
T 0900-28 000 28 (10 ct /min)
info@zbo-ccd.nl
Onze referentie
AVD21200201543
Bijlagen

Datum 20 maart 2015
Betreft Aanvullende informatie vergunningsaanvraag
Geachte

Op 25 februari 2015 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning
dierproeven ontvangen. Het gaat om uw project “Onderzoek naar de vismigratie
door kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen).”
Welke informatie nog nodig
Wij hebben de volgende informatie van u nodig om uw aanvraag verder te kunnen
beoordelen:
Projectvoorstel Dierproeven
- U schrijft onder 3.1 Algemene projectbeschrijving – Achtergrond: “Vooralsnog
zijn deze vele oplossingen voor vismigratie wel aangelegd, maar nog niet
onderzocht op hun daadwerkelijke functionaliteit.” Echter, in de bijlage
“Beschrijving Dierproeven”, geeft u bij vraag E. als antwoord “n.v.t.”. En onderaan
p. 2 van ditzelfde document schrijft u: “Deze aantallen zijn gebaseerd op reeds in
het verleden met succes uitgevoerde gelijke onderzoeken,…”
Gelieve zowel bij de projectbeschrijving als bij de beschrijving van de dierproeven
aan te geven hoe u heeft nagetrokken of deze dierproeven niet al eerder zijn
uitgevoerd in binnen- of buitenland.
- Onder 3.3 Belang schrijft u dat voor zeer veel geld vele, vaak innovatieve,
vispassages worden aangelegd, die niet eerder onderzocht zijn op hun
daadwerkelijke functioneren. Houdt dit in dat deze vispassages nooit getest zijn –
ook niet in laboratoriumomstandigheden – voor dat ze aangelegd worden?
- Bij 3.4.1. staat dat met behulp van PIT-telemetrie elke individuele vis kan
gevolgd worden. Kunt u onderbouwen waarom het in het kader van dit project
noodzakelijk is om elke vis individueel te volgen? Indien dit niet noodzakelijk is,
valt het dan te overwegen om niet-invasieve technieken te gebruiken om de
doelstelling te bereiken? Onderbouw tevens voor elke proef waarom het gebruik
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van alternatieve niet-invasieve technieken niet mogelijk is om de algemene en
onderliggende doelstellingen van het project te behalen.

Datum
20 maart 2015
Onze referentie
AVD21200201543

- In 3.4.2. wordt beschreven dat verscheidene vissoorten worden gemerkt. Bij
deze soorten zitten zowel predator- als prooivissen. Hoe kan u voorkomen dat een
prooivis opgegeten wordt door een predatorvis en u aldus de predatorvis als de
proefvis aanziet?
Beschrijving Dierproeven (Bijlage)
- Bij de beschrijving van de keuze van de experimentele aanpak en de primaire
uitkomstparameters (2.A.) staat dat de bestaande
vismigratievoorzieningen/belemmeringen geoptimaliseerd zullen kunnen worden
op basis van de vergaarde informatie. Kunt u inzichtelijk maken hoe dit kan?
- Gelieve vraag E. Herhaling te beantwoorden en daarbij inzichtelijk te maken op
welke wijze voorkomen wordt dat proeven onnodig worden herhaald.
Niet–technische Samenvatting
- 3.1, 3.2 en 4.3: Gelieve vaktaal te vermijden: telemetrie, kunstwerken,
fuikenmonitoring, zegens van knooploos want.
- 3.3: We raden u aan de naam van uw firma (ATKB) niet te vermelden.
- 4.2: Het geformuleerde antwoord is geen beantwoording van de vraag.
Opsturen informatie
De CCD zou graag uw aanvraag tijdens haar eerstvolgende vergadering
behandelen. De CCD zou de gevraagde informatie derhalve uiterlijk dinsdag 31
maart 2015 van u ontvangen. U kunt deze informatie aanleveren via NetFTP of
per post. Indien u de informatie per post verstuurt, gebruik dan het bijgevoegde
formulier.
Wanneer een beslissing
Zodra wij de aanvullende informatie hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag
verder in behandeling. Als u goedkeuring krijgt op uw aanvraag, kunt u daarna
beginnen met het project.
Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.zbo-ccd.nl. Of neem telefonisch contact met ons
op: 0900 28 000 28 (10 ct/minuut).

Met vriendelijke groet,
Centrale Commissie Dierproeven
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage:
-! formulier Melding Bijlagen via de post
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D
Bijlage
Beschrijving dierproeven
•
•
•
•

1
1.1 Vul uw deelnemernummer
van de NVWA in.
1.2 Vul de naam van de
instelling of organisatie in.

1

I

Deze bijlage voegt u bij uw projectvoorstel dierproeven.
Per type dierproef moet u deze bijlage invullen en toevoegen.
Meer informatie vindt u op de website www.zbo-ccd.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

Algemene gegevens
21200
ATKB

1.3 Vul het volgnummer en het Volgnummer Type dierproef
!
;
•
.
type dierproef in.
: ~ ... .
.t.O.nçlen:o_els naa_r _qe vjsmig_ra.ti~ QQQr klJn~tWS!II<S!H{YI.§tr_g j:>peo , -~l.fP.IJ? ,_Q~JD-é!LE!Il) , __
Gebruik de volgnummers
van vraag 3.4.4 van het
format Projectvoorstel.

2
! A.

Beschrijving dierproeven

Experimentele aanpak en primaire uitkomstparameters

Beschrijf de keuze van de experimentele aanpak en de primaire uitkomstparameters.
Op het juiste moment in de tijd (natuurlijke migratieperiode, voorjaar, najaar danwel gehele jaar) zullen vissen op locaties waar knelpunten voorkomen
(sifons, duikers, gemalen, vismigratievoorzieningen in diverse uitvoeringen, de excacte locaties zijn vooralsnog niet direct voorhanden) worden voorzien van
PIT tags. De vissoorten worden betrokken van ter zake kundige beroepsvissers of worden gevangen door ervaren medewerkers van ATKB op de te
onderzoeken locaties, stroomaf- en opwaarts van de voorziening/het knelpunt. Na vangst worden de vissen zo kort mogelijk (hooguit 1 tot 2 dagen) in opslag
genomen in grote visbekkens (1.500 I elk). De bekkens zijn voorzien van een slangen en pompenstelsel waarmee er continu vers stromend water van de
vangstlocati~ wq.cdt aangevoerd, _en_w~armee de bekkens wor gen doorspoeld. _Na vangst_ya!J de gesc_b)kt~_yi_s_ sqor~t:n (gr.oo~~ : en g~\IVichtskel')merken _
;?:ijn _
Pagina 1 van 6

!Omdat het gedrag van

diverse is soorten onder wisselende omstandigheden bij de te onderzoeken vismigratievoorziening/belemmering wordt onderzocht,

I waarbij op voorhand de reacties niet precies te duiden zijn, is het niet mogelijk om voor een statistische aanpak te kiezen om het aantal proefdieren exact te
1

bepalen. Bedacht moet worden dat er verlies aan proefdieren optreedt door predatie en de passage van bijvoorbeeld naast de vismigratievoorziening gelegen

i gemalen. Deze factor is daarom niet constant. De intensiteit van de migratie is tevens wisselend, afhankelijk van externe omstandigheden als rivierafvoer,
I temperatuur, interne condities van elke vis etc. (o.a. rijpheidsstadium, migratiedrang, etc.).De aantallen in te zetten proefdieren bij elk te onderzoeken
I vismigratievoorziening/belemmering zal naar schatting 200 bedragen. Deze aantallen zijn gebaseerd op reeds in het verleden met succes uitgevoerde gelijke
L<:>DQ~~oe k_~IJ~_~~ë!~QJj l~-g~k~k~_r:LI1.ël~b.~Ll,IL~~DC:l_~lij!<_e_ëlël!lta LrJL~!~IlAëiLQ_~--~i SrJ1!9@tiey_QQgJ~IJ.Ï1'!9LI;>~~riJ!!l~!JI1.g __gg..k_~uçç~_s;y_Q.I__'!"'i.?.t1~_Pël?.~-~~11-~----- --- ---~--- -8. De dieren
l.ê~_n.Q~I11 _d_~_çll~I§9Q!!E'!IJ,_ herkQTIJ?t, ge~chél~te élëllltëiiJE'!Il_en le_y~IJ?.~!'!Qiël, .OIJdf'!rbQ!J.V'J. Q!!~E'! _lsE:!.U~~_s;~ ___ _
1

Bij elk onderzoek wordt gebruik gemaakt van maximaal 200 vissen (o.a. aal, winde, barbeel, blankvoorn, brasem, koolblei, baars, snoek, paling)

Irepresentatief voor de aanwezige visstand bij de het onderzoeken knelpunt. Diverse lengteklassen worden hierbij gebruikt (> 15 cm, dit i.v.m. de grootte van
i de PIT tag in verhouding tot de afmeting van de vis.), zowel kleine als grote vissen dienen te kunnen migreren. De te onderzoeken vissen worden betrokken
i van ter zake kundige beroepsvissers en of gevangen door ervaren medewerkers van ATKB (middels fuiken, zegenvisserij en of electrovisserij). De
i leeftijdsrangevan de experimentele vissen zal lopen van 2 jaar oud (2+ groep) tot vissen van enkele jaren oud. Alleen op het oog gezonde vissen zullen
I worden gebruikt in het onderzoek.

i Naar verwachting zal ATKB maximaal 5 van deze PIT tag onderzoeken per jaar gaan uitvoeren. Dat betekent dat per onderzoeksjaar maximaal 1000 uit het
I wild gevangen vissen zullen worden ingezet als proefdier. Over een periode van 5 jaar betreft dit dan maximaal 5.000 vissen. Herkomstcode=3. Met de
i onderzoeksgegevens kunnen waterbeheerder vervolgens aan de slag om mogelijke knelpunten op te heffen of te verbeteren. De gekozen diersoorten en
I

i.!E'!Y~IJ.g_!'l_çl_[!'l__ ~lllL~Qëii§_E'!_~çl__f'!_L'{E'!fTIJE'!!rJ.I~P!E'!§~.IJtë!t_i~fy_qg_r_g~__IQ_C:ëii~_Yi§.?~él!lQ -~IJ Q~_P.IQi?.!~illE'!!l_Q_lf'!__c:I~~~-C?.IJfl.f'!_ryjQçl_f'!_I'!JUfl~!!§i_çi_~_J?~ëliiilJ.g_r_é!~iE'!,_______ _______________________

L6L!.9__? __§~~!.é!.~D..Qr?__~_as!~-~ë:l!l..~-~!~_e__QY~E-~~9_i_f!9~f!_h~!IJ.~~E!:I_i_~_l!:l__ g_i_~_9~Y.c::ILë:I.~~~Q~~~~L~Q~g_t9eë:I_C:_~~:------------------~--------~-- ______ --------------------------IIs_E'!rin_h~ty()_QrRai:IIJQ_f'!_ ()f_ inhf'!L9~Piëi1Jc1e gf:_b_rui~_ ?.Pri:lk!! yan __(of_E'!~IJ!i§iC:C>.\/élfl)_~rn_s_tjg_QIJ9E'!rie_f?___ __ ___________________ __ __

____ __

l_l:l2~__::-_§.~~-L~~il.P.e..!J.~l-~.':'!1El. ~~J~~-C?Y~~e.9LQ9_f:_Q_~e.r9~-~~-':l!~_iiJ_c:li_t_g_e.':'~L-~c:c:e..~t..ël.~~-~-~g_r:~t__g_e.~s_l:'_~:---------~~"------------c---,-----~-----~ -------~ -- - ----------,------------·i~·-··"-~·---~~N-••----·--·--·~-~--~·--·-·----~··-·--•·~~··-·•-~"'"--w•-·-~···~•->.-•_w;.__,_,,_
1

_ ,.,,,,_ ____ m"'""'~~--~----.--•••-"-'""-~-~~---·--·~·-•-~--•-·•--•~-·--~-----~-··••-~~"-"--·----~-~··-••--··--·-~·~-·---·~--------·-.,----~~----•-··---••'-•"-•••-••-••••--~--~-------~--··--

D. Vervanging, vermindering en verfijning

!.• ----~--- ..., .• ,_. _____-

--------- ·· -··· -----~---- - •·'-"···--------~ -- ---"---------·-·· -~·-------- ...... ·······---····-_.- .......... - ---·-··· ------ ·· · ······--·-·--------------- ~----------

--- -----

·- ------

-- - -- -

-----------------·_..,,~-----~-----·-------.,·---------- ·- ---~------, --~----···----- .. --~----·-- --- _"___________

"" - ~----·--- ------·--·~-~---~·-·--'--"~

-·-----------· ~·---------~------~--~--- -· -,..-·-·- ·------·------~- -

I Laat zien hoe de toepassing van methoden voor vervanging, vermindering en verfijning zijn meegewogen bij het bepalen van de experimentele strategie, de
!kf'!_ll~~"-~!1 g~(jJ~rE'!Jl E'!ll c1!! QJ:ge.t\'~11. d~çl_i_f:r(Jr_e>_eJE'!.Il.V'J~.I.k I<E!IJZ..E'!§c1.ë!ëlrl:>iJ ~ijf1_9~rf1_él_!'li<L.

..... _ _ ___ __ _ ___ __________ _ __ ... _ _

. _ . __ ___ .

__

i Vervanging is geen optie; het betreft soortgebonden informatie die uit het onderzoek verkregen wordt. Andere dan in de te onderzoeken wateren
LYe>.9rl<e> m~n f:I.E'!_\fi_~!>Qc:lrtne.m!!D ,J e.igt _ ll iet tQt c1 E'! .9E'!.>tJ.e.n !i~_E!_ rE'! ?.l!ltël.tE'!.IJ~.. Pe>e.l_. i§lriJ!!lE!C~ .llélJE'!_ g~ ëi.I:Le>tJ2t:éi_~LY.9.9IJ<c:>me..n_c1E!.~QQ_~E!r:! _ge.__ ..... .
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vismigratievoorziening/belemmering succesvol weten te passeren. De gekozen aantallen zijn statistisch niet goed te onderbouwen, maar gebaseerd op
ervaringen uit eerder onderzoek. Wil een beeld worden verkregen van de gehele stroomopwaartse en stroomafwaartse migratie langs
vismigratievoorzieningen, dan zijn gekozen aantallen (200) per onderzoek noodzakelijk. Bij minder dieren komt niet in beeld in welke mate het knelpunt ook
daadwerkelijk succesvol passeerbaar is, in beide richtingen, o.a. ten gevolge van tussentijdse uitval van proefdieren (door predatie, vangst, passage van
etc.).
Geef aan welke maatregelen zijn genomen om de kans op pijn, lijden of angst bij de dieren en de kans op nadelige milieueffecten tot een minimum te
UC..,CI"CIIo

Het implanteren van de PIT tags vindt plaats onder algehele verdoving. Er wordt zo steriel als mogelijk gewerkt (steriele PIT tags, steriele operatiematerialen,
die per vis vernieuwd worden) om de kans op infecties te verkleinen. De aard van het experiment (waarbij de vis weer zo snel als mogelijk wordt
in ziin
maakt
liL niet

Herhaling en duplicering
IG~~~fJ:t.ê!L!lQ~J~JI?I~~g ?l.êJIQLQ~?ê~QL~r:Pr.Q~Y~n ..oJ~t.êJ. g~_r:çt_~L~iiOJdit9~Y9.~r.c.!,.Jnçlil:ln_y.flJLtQI:lP.ê.~S..iJig~gg~t?IA.OJ!Y.êi:l.!:QDlQ!:I.PJ1çêJl~_IJQQQ?ê~ê IJi!sJ§,_____ ______ _____ ····• N.v.t. Het betreft geen wettelijk vereist onderzoek (zie het document Toelichtingop de te gebruiken formulieren voor de aanvraag van een

Huisvesting en verzorging
I F. Huisvesting en verzorging
_,,,.,, ~ ------~ - ·--~-"•- •-"•• -••-••-•-••~··•'-"'''"""" ' ~- ----~·•-· • •• · --~~ ·· • • - · - •-·••·-. -•,.•••·--·"''-- ---~,..--.,~-·•

• -• ·•••·

! .VJC?r.c1~D _cj ~_cli_e.r~r1.élr1fl~r~ _cj_a_n _ yglg~_r1_!>

j

·· -~·•• -• •"••'·· '~~ --•• -- -~·-• ·• ·~ -~-• •- ·••~-· • -· •~·· -•-• ·•-•'•' •

•• •

-~~--"•

·~·-•~···

•

-

•··~·~•''"' " '" ~ '-'""'

___

,,_,.,_~~-·--•-~·-'"'-""'"-''~'-

~-· - ·---~- - -~·--~•·,.--••--••-•••·-~--~----~•·••-•><--•-··-·-••••·~----- ·-~ ·

çte_ej_!>~D . . i!JI:>ijlé)g~ . !II_._y él.r1 .QE!J~C:b~liJrl. .:l9J()/~~LE:.LLg~J':l_LJi§.11_E!!>t.~r1LC!f \,f~~-()_~gfl_?__·--- ----- ________ _

~ Ja > Geef, indien dit kan resulteren in nadelige effecten op het dierenwelzijn, aan op welke wijze de dieren worden gehuisvest en verzorgd en motiveer

Lc!.~--~~-l:I~.E!..Q.I:!:!.êL~~..x!ij_~_§!_l)__\,të;l_D _çl_§!_§!_i§_E!D.J!lQQ_If_eJJggr}()_~DJQ~JlJjJ(i,g_§!J!I~ --~--- ---~------ ---~----------~~~--~----~---------~- ----------~--~---~--------- ------------- ~------~-------1

Er vindt per experiment slechts kortdurende opslag (1 tot max. 2 dagen) van de vissen plaats. Het oogmerk is om de dieren zo snel als mogelijk en

I verstandig terug te brengen in hun natuurlijke habitat. Op elke onderzoekslocatie zullen visbekkens (1.500 I elk) worden geïnstalleerd, waarbij de opgeslagen

iI vissen middels een slangensysteem met dubbele pompen continu worden voorzien van vers water. Zodoende zijn de condities gelijk aan de condities in de

L~-~~'=.El!l.~ê.ël.Lc!~_y_i_§se.rJ..~JJ . g~y!!IJ.g~D· . ~22'!!>..~iJ!l .Qg__§!J.!>E!D_g~?-~E!Jr;U.rl.!J.ij_Lé!gE!J!!A~~J.!>.Il_i_E!~..P..él!>.!>.E!_nd YQ_g~_!.<_()_f!fl~r~.rlfi~_.QP..!>]ël9..'!.êD.m!nc!_~T. 9_ëll1~!.iLélg.:.________ ~~--

[__~~~t~~-~!w!I~L..~.~-~-~!!!J~tw~r.~~l!-g~_I!!11!Y_~_sj:_ .................... ...__.____ · ··-·

······---~------~-----------~--~--~---~--·-···--·-------------------------· ----~--·---·-------

of gedeeltelijk uitgevoerd bij een inrichting die niet onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een

L~~5!.. ?:..§.!:ef 1:'1.!1!1..~~-~2or:_~~9EiJ!..2.f.!!!~~~!t:~~L~.!~.Ë~~r~.~:.. _..... ---~-----------·-····-~····---~-·--·--·-----~---·---------·---·---··-·--------------------~-·----------~·--·---·-
I_Qe.9E!..Q!lc!E!go~_~!Q_cii!JE!.!>.!J.E!tr.E!J'Lb~t'!Js.!J.~~.I5§!r1S..~9ê!!>.bl§!rt.>.9.'!.~r1.J~i!§ç_br~Y-E!!l~-----------------·---------------------------------------------------· -----·-------·- -------·---------------Pagina 4 van 6

~-~~~!.91!1~-i~-~-i-~~~~~-f:!~~.9~~':1-~!1-~~-Cl.~. . ~Cl.Eë!.~~-l]...~~-~9.l:!~!~.bl:!~~~~~~-i_l]f:!L~~-~~E~ii]~--~I]-·~~-~-~~~~_!!1]~-~-~-~~~L~~-en-~~~.51~.!:~~~fl_d_?.___ ---~-----------------------------------·
De opslagduur zal zo kort mogelijk worden gehouden, afhangende van de conditie van de vissen. Vissen worden bij voorkeur op dezelfde dag van de operatie
nog losgelaten omdat zij dan in hun habitat de omgevingscondities kunnen selecteren waaronder de dieren zicht het prettigst voelen.

De visbekkens zijn afgesloten en niet voor buitenstaanders toegankelijk. Ook is er toezicht ter plaatse door de betrokken waterbeheerders en ervaren
i f11f'ld~~E'lrk~rs 'l'élD .AII5ê,_ _.. _......_
1

Ongeriefinschatting/humane eindpunten
ltl·_ ~ii!'l~!'l ~iira~~!i.trii~ing · ····· ····
Valt te voorzien dat er

kan

..... .. ---- --. ······ ··- . - ---· - -

- - -----------------------···---·--- -----··-····-·········· - ··--···----------··---·------------------·---- ..................................... ........ . ..........................................

de dieren?

l.J~~L~9..?..Y."-~t.d..~r:UI'l.. ~~!..9..~Y-~Ly~r~2..YLI'l9.Le.!J.I'l?.~!IJi!!9..~.1'1L2L.~.':l.<:!~r:~. PiJriY~!!.!c_:l]!i.'!9..~!!!~~b.9.c:l.~.l'l-~~-9.-~_e;::~~!..~---------------~---· ---·-~·---- --·-······ --- ----·--------

!. . . ..... ....... ....... J?~Lf\I~~-~J~1C?.tlY~~Lc1_é!fJ.~é:l. é:l_r.Q_f!l _ 9~~rLPJ11lv.~r::IJ~btLD.9§r:D.~tl'l. C?Q.~_I'l_'{lfgJ:~:t~D-tC?~9.~.ë!.~t, _________________ ____ ___________ ____________ ____ ________________ _
.

Vissen zijn verdoofd tijdens het injecteren van de PIT tag. Daarna wordt geen pijnstilling meer toegepast; de vissen worden zo snel als
__ .. ....... __ _ __ ___ _ __ ___________ ............. ____ ___ _ ____ . ____ ................................ _ _
....... ·····-- ··········-

!II!()9f'lliJI$J~,_WE'ler: .IJJtg~?~tir1JUJil. .nëJtll.llrtilkf'lhï:I!Ji.tél.t .... _

L~--Q~~ri9!! .!1.~!1~~!!i!i!19~~-!1J~!!t~-~•:z:li!1.~!1-~-~~~-=~g~·-~!1 ...... .
Welke eventuele andere vormen van

worden voorzien?

i Alle vissen worden voor elk individueel onderzoekgevangen door middel van fuiken, zegenvisserij en of electorvisserij. Op voorhand kan niet worden
i vastgesteld welke visserijmogelijkheid in het betreffende te onderzoeken water het meest geschikt zal zijn. Het is in elk geval zo dat voor alle drie de

Ivisserij mogelijkheden een vergelijkbare hoeveelheid stress en lichte mate van ongerief kan optreden. Stress kan ook ontstaan bij de handling van de vissen
I~1"!~9.rt.9.ll.!:~!lcJ_t_caJJ§RQ_r:t~Jt~t.?..~J[cJ~-g~J.c:lt'J'.().9LQ~_ i5()_f::\:gt~E~. rl.l:l.~ . !lli~Y~.s_tjiJg~_[)_~ITié!.t~...Y~.!!.Q1"!9Tl~LYQQ_r_yQ_Q9.E'l..!!Q~f!l..~.. hé!llc:l~l!rl.g_~D-L!:ï.liçb_t: _________________________
[§~~L~.ên. .'N.ë!t9.~.mC?9~Jij l<~_QQI?_é!_l<~D . I'll~.r::Y.é!n _:z:ijn~-- ----········---··· _______ . . --·····-- __________ _________________ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ________ _____ --·------------------- -······------·----------- __
Wilde vissen worden gevangen met fuiken, zegenvisserij en of electrovisserij, waarmee ze gedurende enige tijd in hun bewegingen en doen en laten worden

l.ê.~~çb..rJJf..~~1_15_~_.1Tié!é!!r~9.~!~n.. wo.r:cJ~I"!-g~!1QI'!L~I"!QJ!Lc:l.E!f~-?<.:.h9.cJ.~!ill$~__e_f[_e~_t:_E!fJ1ELYQQLI59.ITI.~____gf_W~é!LmQg~k_t.E!_ !lliiJ!IJ1a Ii§E'!E~r1~------ --- -- --- --------- --- ____ ____________
i Vissen verblijfen zo kort mogelijk in de fuiken I zegens (worden elke dag of om de dag gelicht). De opslag is ook niet van langere duur (hooguit 1 tot enkele
I dagen). Er wordt gebruik gemaakt van knooploos want in de netten, waarmee beschadiging van de vis wordt voorkomen. Opslag vindt plaats in afgesloten,
icJ()f1k~c~té)EJks(J!)QQ I_E!Ik)cji~. çQn_t:inll VI/OCcJE'ln. YQ_()rz:i_~IJYi:111 y~r::sw_ë!te_ryan_ cj~ yang~_t:lgçé)_tje, Wél.élCITI~~cJ-~()f11.fl~Yii19?Ç()r1cJ!t~~QI?!Lf11~é!L?iJn: .............

i....:!!.l::I..H..n:t~.!!.~..!111~PJ!!I.!!n

------------------------------------------------ - ----- -----~------------------------------------------------------------------------------·-------~----------··------------·----------------~------------..-----

Valt te voorzien dat zich bij deze dierproef omstandigheden voordoen waarbij het toepassen van humane eindpunten geïndiceerd is om verder lijden van de
Ll:li~rE'ln te_y()gr::kom~n? __ _ ___ __
. .... .. ................ __

1
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1

>_§_eef aa~weLke C.!:~~eria__!!ie~~JLY"or<!_en gehan~~~r.~--------------- - ----- - - - -- - - - -- - - - - - De uitvoerders van de proeven hebben zeer ruime ervaring met visgezondheid, visgedrag. Bij twijfel over overleving zal er voor worden gekozen de vis te
euthanaseren. Als gevolg van het inbrengen van PIT tags zou enige inwendige verwonding van de ingewanden kunnen optreden. Uit ervaring is gebleken dat
deze verwondingen niet of nauwelijks optreden en slechts zelden leiden tot blijvend letsel of sterfte. Indien afwijkend (zwem)gedrag (gebrek aan oriëntatie,
ongewone lichaamshouding, ongewone zwembewegingen, lethargie) na het merken optreedt als gevolg van inwendige verwonding, zal de vis, zoals eerder
vermeldt, uit de proef worden gehaald en worden gedood. Indien sporadische of onvoorspelbare problemen met de vissen optreden, zal worden beoordeeld
hoe de overlevingskans is na het in vrijheidstellen. Als deze goed wordt bevonden, worden de dieren in de proef gehouden. Als de overlevingskans
aanzienlijk verminderd is, zal de vis worden onttrokken aan de proef. Als er daadwerkelijk aanleiding is om dieren uit de proef te nemen en te doden, worden
deze geëuthanaseerd door ze in een basin te brengen met daarin een overdosering van benzocaine (200 mg/1) net zo lang totdat de dood is ingetreden.

t_ _______________ ,______________________ ______________________.,_______________ ,. ___ .,, _ _,,.,...... ____________________________________ _____________________________________________________ .,.____..__,._ ., ____ _

L~elk perce~ta~':~~!l

de

dierE!:!!_I_ooe~...ka':J~~~~-c:!::ite~-~'=-~-~le~~--------------------------------------·--------·--··---------

I9Jt eerdere _ervarin_g~r_:~jgm W.flrden geconcludeerd

dat.Q.i.tJ?er::.c:;~_ntag~f!l.iD.9_E.!I. is d~_l %. - - -- -- - - - - · - - - - - - - -- - - -- - -..- - - - - - - -- --

L~~-f~~!Sifi_ç_~_!~~-yan__cmg_~rlef___________ -----··-·--- ___ ···-------------------------·--------..---------------------- _______ --------------------·--·----

Geef aan hoe in het licht van alle hierboven beschreven negatieve effecten het cumulatief ongerief wordt geclassificeerd in termen van
__________ __ _____ __ _______..... _______________.._____..___ ..___. ____________ ..... _______________________ _
i .Alle hierboven bescherven negatieve effecten culmineren in een lichte mate van ongerief. Het inbrengen van een PIT tag veroorzaakt matig ongerief. Het
1

l'!~!.IJJl!J~~L~. -'JlfiJ..t~_:_,I!.é!!l9~g_f__·~m~t!g:__QD..g~!_ef... ___ ._... __ ..... ____ ____ __

i_tQ_tÈ~ç_~..1J1.J:!I~tl~'!.~_QfJ.g!l.!:i.~f_ç_@§~Jf!ç_e.~.r:cLzic!u:l~r::.m~~--~J~.I!li!!lg..!_ !?5l_()IJg!lrj_~!!l~.ç!l_qttiD9.~_fJ_h.~. l:>!>_~I~LJ?.m:.r:..e.!<~i!!9_()1?_l&Q.~ _va!} _Q_E_!_Ai_E_!renJJ:I.J:l..e.t exp_~r!I!!_E_!!!t:.._______
Einde experiment

I..L..!..\I!f!j~~-Y~~- ~!».c;tt!~" .... --- .......................... . '..... -............. . . - ----.. --. ·-· --.......... ... . -·- - ..... -' . . .. ..................... "... __ ."_........... .- ..........,...________ .................- ................- -.......... _______,.,_. ___._
L~o~den de d_ieren al? 2!!_de~<!_~~~an he!_~~p_erim_~nt of n_9_afl2_2_e._~a_!!_b~!._exper.!!!'eQ_!_gedood?

.......... ""'""" ·- .... ·-·· --- ·-·--·............

! ÇJ Nee > Ga verder met de ondertekening.

l

---- - - - - - - -- - -- - - - - - [8:1 Ja > Geef aan waarom het doden van dieren als eindpunt essentieel is voor deze proef.

.

i Alleen in het geva~,_r:_ twijfel is over de overleving n_a _bet i_!!QE~Il9~n van de P,!_"[__!ag. Dit heeft slechts betrekking op een zeer klein aantal viss~.
,_~ordt e':. een_method~(nLva~-9~de.~_U._~~!>J!~ge_ . IV ~an_:!:htl_~~~10[~~~~- toegepast? ______"__ "__________

____..______ _

L.......................O. .f\l..e.e..?_ê.~?.ç!Jrljf..çi_~- ~!Jtbël nél~!~. !II~!!J. Q.<:I ~--~.IJ. .9!!9.~r~Q!J'!'!. . . <:I~K~!d~~--hi~Qt'99E~- . . .. ................________________ ---·---··· ------·-- ········----······"····-·--·-·--- ............... --··-···· · ·----- .
!... . . . . . . .... . -................. .... ......................... . . . . . . . . . ................... ................. .. ... ......................._"_,., ___,""............. .................. ...... ...

l._. _____. _J8Lli:!..._______. __________ . _______________ ____________........ _. __. . . . ._______ ___________. ______________ .

_________________. _____________________. ________. _____
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Centrale Commissie Dierproeven

Format
Projectvoorstel dierproeven
•
•
•
•

Dit format gebruikt u om uw projectvoorstel van de dierproeven
te schrijven
Bij dit format hoort de bijlage Beschrijving dierproeven. Per
type dierproef moet u deze bijlage toevoegen.
Meer informatie over het projectvoorstel vindt u op de website
www.zbo-ccd.nl.
Of neem telefonisch contact op. (0900-2800028).

1 Algemene gegevens
1.1

Vul uw deelnemernummer
van de NVWA In.

j_2_12Q_Q_______________ ~-------

1.2 Vul de naam van de
instelling of organisatie in.

1.3 Vul de titel van het project
in.

IQng~~Q_~_K_f@a r_g~y_iÉ-IJligra!l_e__fi_Q_Q_r:__~l!f1S~~i~~-(yistra Q_pen ,_§Jfons_,_g~_maleD1__________ ~-~-------------------

2
2.1

In welke categorie valt
het project.

U kunt meerdere
mogelijkheden kiezen.

Categorie van het project

C:J._Eu!l_Qi3_f!1~11t~!o_I19_E!_rz_9E!~-

____ _ _ ___ . ___ _ - - - - - - - - - - - ----------·-------·--·-·------··- ---------

J~ _.!r:.é!.n~!é!~l)_l"l~e !.Ef_tl)t;!_9_epé!_s_t C?l1_<!e_~o_e_~--Dwettelljk vereist onderzoek of routinematige productie

~D-_Q~cl~_~cï_e_l(~c-~is~tl~rr!ii69=Y:~D:li~{riliiLf:!:~ _iri]iei~~ï!!}Q.~y~=~i~~~i~ri.clli~Jc[Qx _h~=wil~jiî~a!ii!ie~ri~~Q.f_(Jl~L~~~---~--~:-~:=-~=
-~-9!Jde~oek_g~_rj_~h_~_QI?JlE!tbebg_~~a_!l_d_e_c!L~r~Q_2_r!_ __________________________________________________

_Q__tl_og~_o_ll.Q~~lj§_ü_LC>eJ~i_c!i!"l9_______________________________________________ ~-------------------·---------·---------------jJ_f_C>r:E!.I1_~scb_ on<:J~~o_~_________________________________ -----------------·------- ---~---------------- ----- _____________ _

lJ ln_?~.!!<:l_hou_9ing__'{_an k_c:>lor:!.iE!S va12_9_e.ne~l!:?ch gemodificeerde dieren, niet gebruikt in andere dierproeven
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Algemene projectbeschrijving

Achte!gr~_!!-----------------------------··------------~--------------------------------------·------------·----

[_3._1
Licht het project toe. Beschrijf de aanleiding, de achtergrond en de context. Besteed aandacht aan de bij vraag 2 aangekruiste categorieën.

1

!
I•

I•

j•

Geef in geval van 'wettelijk vereiste dierproeven' aan welke wettelijke eisen (in relatie tot beoogd gebruik en markttoelating) van toepassing zijn .
Geef in geval van 'routinematige productie' aan welk(e) product(en) het betreft en voor welke toepassing(en).
Geef in geval van 'hoger onderwijs of opleiding' aan waarom in dit project, in relatie tot het opleidingsprogramma en eindtermen, is gekozen voor

L........<:JJ~.[RfOe.Y~.I:!!.._______ ------------·-·-------·-·- ------·--·-------·---·----·-----···-·-·------- ·-·-·····-----------··-----·- -------·--------- ---·-·------------------------------··---·------·- ----·-----·- ----- --1

Veel vissoorten worden in de Nederlandse wateren bedreigd door de aanwezigheid van migratiebarrieres. Nederlandse waterschappen hebben zich daarom de

Iafgelopen jaren veel moeite getroost om de belangrijkst vismigratieknelpunten vispasseerbaar te maken middels de aanleg van, vaak complexe, vispassages

(zoals 'de Wit vislift', vertical slot vispassages, vispassage via rinketten, aangepast sluisbeheer, vijzel vispassages, etc.). Slechts een fractie van deze
aangelegde oplossingen is in de praktijk ook onderzocht op werkzaamheid (zie het document "Nederland leeft met vismigratie"). Daarnaast zijn er ook nog
Iveel kunstwerken waarvan men niet precies weet of deze een negatieve invloed op de migratie van vissen hebben. Denk hierbij aan sifons ( diepgelegen
donkere buizen onder bijvoorbeeld kanalen door) of aan onderlessende stuwen, sommige typen gemalen of scheepvaartsluizen. Zowel de werking van
j aangelegde vismigratievoorzieningen als de invloed van bestaande kunstwerken op de vismigratie moet worden onderzocht. Vismigratievoorzieningen zijn in
1
hun werking vaak locatiespecifiek en door onderzoek ter plaatse moet blijken of deze ook aan de verwachtingen voldoen. Daarnaast, bepaalde kunstwerken
kunnen in mindere mate dan gedacht een belemmerende invloed op vismigratie hebben. Mocht uit onderzoek blijken dat deze toch goed passeerbaar zijn,
Idan hoeft de waterbeheerder geen kostbare maatregelen te treffen. Een van de meest voor de hand liggende manieren om dit efficient en, en voor vissen op
i een zo diervriendelijke wijze, uit te voeren is onderzoek middels PIT telemetrie (chips die ook voor huisdieren worden gebruikt ter identificatie) waarbij de
I onderzoeksvraag optimaal kan worden beantwoord. Ten aanzien van andere technieken (zoals merk-terugvangst onderzoek of onderzoek waarbij fuiken
achter een vismigratievoorziening worden geplaatst) heeft PIT tag onderzoek als voordeel dat slechts relatief weinig dieren hoeven te worden gebruikt (per
individu worden vele detecties gekregen), het merk voor altijd werkzaam aanwezig blijft in de vis, dat de merkmortaliteit nagenoeg nihil is (de
merktprocedure is in de V.S. uitgebreid gedocumenteerd en onderzocht, zie: PIT Tag Marking Procedures Manual, Columbia Basin Fishand Wildlife Authority
PIT Tag Steering Committee) en dat de methodiek niet arbeidsintensief en kostbaar is (als een detectiestation is ingericht, blijft dit data verzamelen zonder
Idat verdere arbeid nodig is). Het betreft toegepast onderzoek omdat in de praktijk genomen maatregelen geevalueerd worden, waarbij verbeterpunten aan
het licht komen. Daarnaast helpt het onderzoek de migratiemogelijkheden voor vis te optimaliseren zodat trekvissoorten hun populatie beter in stand kunnen
Ihouden. Voor obligate migranten, waaronder de aal, is het volbrengen van de migratie tussen zee en zoetwater (en vice versa) noodzakelijk om te kunnen
1

I

!

,.Qjj.Qri!_g~.J:!_é@n de voortQiar:!.ti.o_g~-----------·-------------------------------·---·-----------------------·------------·-----------·---------·-------------·--·----------

1.~~-~--I:!Q~~-------·--·----------· . ---- ........................... --........ .... ...- ..............................---.. . .--....................................______..... ---·--·-----·--·- --------·---·-·------·- ---·-----------·------..----·--------··-----..--... ·------·----------··--·---··-- - -·----1

Beschrijf de algemene doelstelling en haalbaarheid van het project.

1

Voor het instandhoudenvan de meeste vissoorten is het een noodzaak dat zij hun migratie op rivieren en kanalen en van boezem naar polder en vice versa zo
goed mogelijk kunnen volbrengen. Tijdens hun migratie komen vissen vele kunstwerken en barrieres tegen die vaak moeilijk of niet passeerbaar zijn. Voor de

l_:~_~:~-~~=~ ~:~~~=d~~~;~~~n:~~~k:d~:L~~:~rz~e~~~:~~~~~;'_~~~=;=~~~~~~7:E:twoo,d(en!_~:•:ct>~ _ -----------~~~gu~andeze~~la~sev~s~rte~~~~alveva~~~qomonderzoek~ve~ch~nwatdeem~van~ezekn~~n~n~~---·
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migratietochten is. Door de vissen te voorzien van PIT tags kunnen deze worden gevolgd tijdens hun migratie. Knelpunten bij de migratie langs eerder
genoemde kunstwerken komen in beeld door vertraging tijdens de paaimigratie, oponthoud bij vispassages, soortsgerelateerde problemen en overige
invloeden. Ook het verlies van gemerkte dieren (visserij, predatie, passage door vispassages, sifons, sluizen etc.) komt met deze onderzoeksmethode goed in
beeld en over een lange periode, de PIT tags gaan namelijk 'oneindig' mee. Als de knelpunten eenmaal zijn geïdentificeerd, kunnen passende maatregelen
worden genomen om deze te verwijderen, danwel de impact ervan te verminderen, door het aanleggen van bewezen vismigratievoorzieningen of bestaande

i !?f:!~§_çl}rjjfll_f:!_L~.E:!!E:!!l.S.C:hélRP~JiJK~D/ C>LIJ'lélél.!~C:.b.él.RP~IiJkJ>~_I_i:!_r!g __yéJIJ. .c!~. J'l!~r.Q()~~e_Q_~~S.C:b!:f:!.Y~!l Q()_f:!.l§~_liLIJ.9(E:!r~1...........- .. --~---------- _ -----····-·· ·············-·-········-_________________________
I Door het hier beschreven onderzoek wordt inzicht verkregen in het gedrag van diverse vissoorten tijdens hun (paai)migratie (en vice versa) bij
! migratieknelpunten in door de mens veranderde riviersystemen en in polder-boezem systemen. Deze kennis is van groot belang, immers, voor zeer veel geld
j worden vele, vaak innovatieve, vispassages aangelegd, maar niet onderzocht op hun daadwerkelijke functioneren (uit het document "Nederland leeft met
Ivismigratie (2015)" blijkt dat in Nederland 1.131 vismigratievoorzieningen zijn gerealiseerd en dat hiervan 17% is onderzocht op hun werking. Veelal zijn de
1 werkingspricipes wel onderzocht, maar de aangelegde voorzieningen niet). De instandhouding van het natuurlijke gedrag van vissoorten draagt bij aan de
Ikwaliteit van de waterlichamen in Nederland binnen de Kaderrichtlijn Water en is derhalve van groot belang voor mens en dier. Naast de zorg voor het
i instandhouden van beschermde vissoorten is het voortbestaan van veel vissoorten gebaat bij kundig en gedegen onderzoek naar het effect van
Imigratieknelpunten en oplossingen. Door het onderzoek krijgt de waterbeheerder de mogelijkheid om aanpassingen door te voeren in beleid en in de
LC:Q'lS.tr!IC:tL~.§~T~Yf:!.l1_§ . kélJLQP_d_f:!_~f:!_Y'{ij:z_E:!__()P_t.E!E!!lJtn_9.~-~ff~.C:!lYLt~it_l,lél!l. g_~!!:QffE;!!liJlél_ë!.treg_E:!!~.'l.!"...QT.c!f:!.!lR~~~éJil!f:!.~Q...!.. . . -~------- ------- __ _____ ..... ____ ____ __ _____ _

IJ.:.'LL§~~f.!=_E;!.fl_()l,l~~ic:htYé!IJ. Q~_éllg~_IJ1~11E:!.Cl.P.:z.~t_l,lél.f1_h_~tP!:QJ~.ctJ§!!:élt~gJE:!1, . . ---·····----------~-------·--· ····-·--·-- -·-·------ -------- --··········-- ----·---···· ---- --·---·····-··
! Met behulp van PIT telemetrie kunnen dieren (vissen, zoogdieren, vogels etc) nauwkeurig worden gevolgd in hun gedrag op locaties waar zogenaamde

I antennes zijn geïnstalleerd. Een PIT antenne is vergelijkbaar met een anti diefstal poortje bij een winkel, passeer je met een onbetaald product, dan gaat de
I zoemer. Op deze wijze kunnen antennes worden gebouwd, op maat, op cruciale migratieknelpunten dan wel oplossingen. Vissen die middels een
I injectienaald voorzien zijn van een PIT tag worden bij elke passage van een PIT antenne station gedetecteerd. Omdat alle vissen een uniek merk hebben,
! kan de individuele vis worden gevolgd, waarbij telkens bij elke detectie informatie als datum, tijd en duur van verblijf wordt vastgelegd. Door een scala aan
! vissoorten te merken, van verschillende levensstrategieen, leeftijd/lengteklassen en verschillende aard van migratie, wordt een compleet beeld verkregen
i van de effecten die omgevingsomstandigheden (zowel van natuurlijke als van menselijke aard) gedurende het gehele jaar, de tags gaan immers oneindig
i mee, op de migratie van relevante soorten hebben. Op deze wijze kan voor elk vismigratieknelpunt exact in kaart worden gebracht welke soort waar een
I probleem heeft om zijn natuurlijke migratiegedrag voort te zetten. Elke soort heeft zijn eigen migratiekarakteristieken en timing van migratie, zodat onder
!verschillende omstandigheden wordt gekeken naar het effect van knelpunten/oplossingen bij de migratie. Over het jaar heen onstaat dan een compleet
:beeld, op basis waarvan beheersmaatregelen kunen worden genomen. Identificatie op het niveau van het individu heeft de volgende voordelen: indivduele
j kenmerken zoals soort, lengte, gewicht, geslacht, oogdiameter en borstvinlengte (bij schieraal) kunnen worden gekoppeld aan individueel gedrag bij
1 migratiebarrieres of vismigratievoorzieningen. Hiermee kan een bepaald gedrag worden verklaard, waarmee een beter inzicht ontstaat in waarom een
! migratiebarriere een biemmering is, of waarom een vispassage mogelijk niet goed functioneerd. Bijvoorbeeld het kenmerk lengte van een vis. De lengte van
j een een vis is o.m. bepalend voor de zwemcapaciteit. Door zowel grote als kleine vissen te merken, wordt bijvoorbeeld inzichtelijk dat de kleine lengteklasse
! niet (of wel) in staat is om de barriere te overwinnen. Zouden conventionele technieken (zoals fuiken) worden gebruikt, dan ontbreekt deze lengteklasse in
Lc!§~éliJ.9_S_!L.!:IJ.él.éli..!~Y~.IJ§j§_Q.iE;!!jl.§~D.c:I.Qf.c:lE:!__I,Ij§~.f:!.l.9lliJ.\-Y.~:ZI9J§__f:!.ll . ~~.I1.... P.QEÏ.r:!RJ'I.E!.f:!.ft .9E!.c:l_a_a_n_(QL9E!.IJ1_otii,I_E!.E!i:9_l§}_Q_r:!U§_P_él_§_~_r~~-I::>.C>QIJ!lc:fiyi_<!L!.E!le.Q.E;!!~.c:!IE;!..?__ _
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van kleine dieren benedenstrooms maar niet bovenstrooms een barriere of vismigratievoorziening te zien, is bekend dat de vis een poging heeft gedaan te
passeren maar dat het niet is gelukt. Ook kunnen PIT tag antennes en detectiestations ingezet worden op plaatsen waar conventionele technieken (zoals
fuiken) niet toegepast kunnen worden. Op een locatie waar de stroming groot is en er veel debris wordt meegevoerd, kan geen fuik geplaatst worden omdat
deze anders beschadigd zou raken/wegstromen. Een compacte PIT tag antenne kan met weinig moeite op elke plek geplaatst worden. Daarom is het
bereiken van de doelstellingen niet mogelijk zonder PIT tags toe te passen. De keuze voor de toepassing van PIT tags is dus afhankelijk van de
situatie/locatie. Voor elk experiment zal een afweging worden gemaakt of de toepassing van PIT tags noodzakelijk is, of dat andere, niet invasieve

i.::3.~:4.:. ? _G~~f ~.t:!ll_ oy~_f?:!C::htQP tl()QfcllijiJ~ 11 . Yéll'l.cl.~ ye_r.sc:btll~llcl.~ _ ()llcJer.d~l~ll ..Ya_11 b~!.Pf()j~cJ~I:L.cl~. .c:lélélt:~_ijg_~~fuj(<~ .!YP~_(IlLciJ~r:PrQ~f qf c!Jer:pr:()~Y~.Il, _____...
Diverse soorten vissen (aal, winde, barbeel, blankvoorn, brasem, kolblei, baars, snoek, paling, afhankelijk van de locatie) worden gemerkt in het voorjaar
(april, mei, juni) en in het najaar (augustus, september, oktober) wanneer ook de natuurlijke (paai)migratie van deze vissen plaatsvindt. De genoemde
doelsoorten zijn slechts voorbeelden, het daadwerkelijke aanbod van Nederlandse vissoorten zal bij elk project uiteraard afhangen van de locale vangsten.
De vissen worden losgelaten aan de boven- of benedenstroomse zijde van een vismigratieknelpunt, afhankelijk van het seizoen, zodat de migratie door de
vispassage/knelpunt vervolgens middels een of meerdere detectie stations (PIT antennes) kan worden gevolgd. Afhankelijk van de opdrachtgever zal de
exacte locatie waar deze proef zal plaatsvinden nader worden bepaald. Elke proef zal wel op dezelfde inhoudelijke wijze worden uitgevoerd. D.w.z. dat een
bepaald aantal vissen (ca. 200) middels een injectienaald wordt voorzien van een PIT tag, om vervolgens na een korte rustperiode te worden uitgezet in het
water waar de vis ook daadwerkelijk is gevangen. Het is op voorhand niet te bepalen welke vismigratieknelpunten zullen worden onderzocht, maar zoals
eerder vermeld zal elke dierproef in deze gelijk zijn. Het type dierproef is voor elke soort hetzelfde. Het inbrengen van de PIT tag vindt plaats in de
buikholte van de vis, waarbij de tag aan in de literatuur vastgestelde vereisten (qua grootte en gewicht) moet voldoen. In de literatuur is ook het
operatieprotocol beschreven, waarmee alle uit te voeren handelingen en de te gebruiken materialen en wijze van (kortdurende) opslag van vis zijn
vastgelegd. In theorie is het mogelijk dat één van de vissen in het onderzoek gepredeerd wordt door een roofvis. In de praktijk is dit ook beschreven. Door
ook aanwezige roofvissen te voorzien van een PIT tag, ontstaan (voor deze combinatie van PIT tags) exact gelijktijdige detecties. Dan is duidelijk dat
de prooivis met een PIT tag is gepredeerd door een roofvis met een PIT tag. Als een roofvis zonder PIT tag een vis met een PIT tag predeert, dan blijkt dat
veelal door afwijkend gedrag. Trekvissen passeren een barriere; ze worden bijvoorbeeld benedenstrooms gedetecteerd en dan bovenstrooms en vervolgens
niet meer (ze migreren verder naar de paaigronden). Roofvissen blijven veelal op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld vlak onder een stuw) aanwezig en
van daaruit op prooivissen. Echter, een verwisseling van vissen is niet 100% uit te sluiten, maar het is onwaarschijnlijk dat dit zoveel optreedt dat er
3.4.3 Beschrijf en benoem de logische samenhang van deze verschillende onderdelen en de eventuele fasering in de uitvoering. Vermeld eventuele mijlpalen
Het scala aan te gebruiken vissoorten is representatief voor de migratie ter plaatse. Daarnaast komt door de gekozen aanpak zowel de stroomopwaartse als
de stroomafwaartse migratie in beeld, voor de relevante perioden waarin migratie van de soorten voor hun natuurlijke gedrag plaatsvindt. Deels is dit in het
voorjaar (paaimigratie van boezem naar polder of stroomopwaarts), deels in het najaar (terug migratie van polder naar boezem of stroomafwaarts) en
eveneens gedurende het hele jaar. Het beheer van kunstwerken en migratieknelpunten vindt plaats al naar gelang de afvoeren door het jaar heen, waarmee
de omstandigheden tijdens de migratie veranderen en de effecten op de migratie in beeld komen. Het voorzien van vissen van PIT tags zal plaatsvinden in
het voorjaar (april, mei, juni) en in het najaar (augustus, september, oktober). De excact te gebruiken vissoorten hangen, zoals eerder vermeld, sterk af
van het aanbod bij het te onderzoeken kunstwerk en dus van de locatie. Bedacht moet worden dat het onderzoek deels in concurrentie en per jaar wordt
uitgezet door de opdrachtgevers. Op voorhand kan dus ook niet worden geconcludeerd dat ATKB deze onderzoeken allemaal zal uitvoeren. Een en ander is
mede afhankelijk van jaarlijks vast te stellen onderzoeksbudgetten bij voornoemde instanties en concurrentie overwegingen. De genoemde aantallen
betrefff:!ll. . . ~f:!l1.r11.éll<:iri1_1Jrll . s.chatti_l1g_,
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Datum 20 april 2015
Betreft Beslissing Aanvraag projectvergunning dierproeven

Bijlagen
1

Geachte heer/mevrouw,
Op 25 februari 2015 hebben wij uw aanvraag voor een projectvergunning dierproeven ontvangen.
Het gaat om uw project "Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken (vistrappen, sifons,
gemalen)" met aanvraagnummer AVD21200201543. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld.
Op 30 maart 2015 heeft u uw aanvraag gewijzigd in antwoord op een aantal vragen en
opmerkingen die wij hadden.
Beslissing
Wij keuren uw aanvraag goed op grond van artikel 10a van de Wet op de Dierproeven (hierna de
wet). U kunt met uw project "Onderzoek naar de vismigratie door kunstwerken (vistrappen,
sifons, gemalen)" starten. De vergunning wordt onder voorwaarden afgegeven van 20 april 2015
tot en met 10 maart 2020.

0

Procedure
Bij uw aanvraag heeft u een advies van de dierexperimentencommissie DEC-Consult gevoegd. Bij
de beoordeling van uw aanvraag is dit advies betrokken overeenkomstig artikel 10a, lid 3 van de
wet. Wij kunnen ons vinden in de inhoud van het advies van de dierexperimentencommissie. Wij
nemen dit advies van de commissie over, inclusief de daaraan ten grondslag liggende motivering,
behalve voor wat de ongeriefinschatting betreft: die schalen we in als zijnde matig.
Daarenboven acht de CCD het van belang dat duplicatie wordt vermeden.
Dit advies en de in de bijlage opgenomen beschrijving van de artikelen van de wet zijn de
grondslag van dit besluit.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van deze
brief schriftelijk een bezwaarschrift indienen.
Een bezwaarschrift kunt u sturen naar Centrale Commissie Dierproeven, afdeling Juridische
Zaken, postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Bij het indienen van een bezwaarschrift vragen we u in ieder geval de datum van de beslissing
waartegen u bezwaar maakt en het aanvraagnummer te vermelden. U vindt deze gegevens in de
hoofding van deze brief.
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Bezwaa r schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat
dat besluit wel in werking treedt en geldig is . U kunt tijdens deze procedure een voorlopige
voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in de woonplaats van de
aanvrager. U moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een spoedeisend belang.
Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op
http://www.rechtspraak.ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx kunt u zien onder welke
rechtbank de vestigingsplaats van de aanvrager valt.

Meer informatie
Heeft u vragen, kijk dan op www.zbo-ccd.ni. Of neem telefonisch contact met ons op : 0900 28
000 28 (10 ct/minuut).

0

De Centrale Commissie Dierproeven
namens deze :

Algemeen Secretaris

Dit besluit is genomen met inachtneming van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van
de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014 zoals de Centrale Commissie Dierproeven heeft
vastgesteld op 19 december 2014, ref 2014-04 en is gepubliceerd in de Staatscourant van 2
januari 2015, Nr. 163

Bijlagen
- Vergunning
Hiervan deel uitmakend:

-

Projectvoorstel
Niet-technische samenvatting
DEC-advies
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Projectvergunning
gelet op artikel 1Oa van de Wet op de Dierproeven

Verleent de Centrale Commissie Dierproeven aan
Naam:
ATKB
Adres:
Poppenbouwing 34
Postcode en woonplaats:
4191 NZ Geldermalsen
Deelnemersnummer:
AVD21200

c

deze projectvergunning voor het tijdvak 20 april 2015 tot en met 10 maart 2020 voor het project "Onderzoek
naar de vismigratie door kunstwerken (vistrappen, sifons, gemalen)" met aanvraagnummer AVD21200201543,
volgens advies van DEC-Consult.
De verantwoordelijk onderzoeker is projectleider.
De aanvraag omvat de volgende bescheiden:
1. een aanvraagformulier projectvergunning dierproeven, ontvangen op 25 februari 2015.
2. de bij het aanvraagformulier behorende bijlagen:
a. Projectvoorstel, zoals ontvangen bij brief op 30 maart 2015;
b. Niet-technische Samenvatting van het project, zoals ontvangen bij brief op 30 maart 2015.
c. Advies van dierexperimentencommissie d.d. 10 februari 2015 ontvangen op 30 maart 2015.
Dierproeven

Naam dierproef
Onderzoek naar de
vismigratie door
vismigratievoorzieningen
(vistrappen, sifons,
gemalen)

0

Diersoort
Diverse
soorten
vissen

Aantal dieren
Max. 5000
vissen

Ernst
Matig

Voorwaarde
De aanvrager onderzoekt bij
elke aanvraag voor het testen
van een nieuw kunstwerk samen
met de IvO of de
passeerbaarheid van dit (type)
kunstwerk al niet eerder is
getest.

Dit project en wijzigingen
Volgens artikel lOc van de Wet op de dierproeven (hierna de wet) is het verboden om andere dierproeven uit te
voeren dan waar de vergunning voor is verleend. De dierproeven mogen slechts worden verricht in het kader van
een project, volgens artikel lOg. Uit artikel lOb volgt dat de dierproeven zijn ingedeeld in de categorieën
terminaal, licht, matig of ernstig. Als er wijzigingen in een dierproef plaatsvinden, moeten deze gemeld worden
aan de Centrale Commissie Dierproeven . Hebben de wijzigingen negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn, dan
moet volgens artikel 10a5 de wijziging eerst voorgelegd worden en mag deze pas doorgevoerd worden na
goedkeuren door de Centrale Commissie Dierproeven.
Artikel lOb schrijft voor dat het verboden is een dierproef te verrichten die leidt tot ernstige mate van pijn, lijden,
angst of blijvende schade die waarschijnlijk langdurig zal zijn en niet kan worden verzacht, tenzij hiervoor door de
Minister van Economische Zaken een ontheffing is verleend.
Verzorging
De fokker, leverancier en gebruiker moeten volgens artikel 13f van de wet over voldoende personeel beschikken
en ervoor zorgen dat de dieren behoorlijk worden verzorgd, behandeld en gehuisvest. Er moeten ook personen
zijn die toezicht houden op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting, personeel dat met de
dieren omgaat moet toegang hebben tot informatie over de in de inrichting gehuisveste soorten en personeel
moet voldoende geschoold en bekwaam zijn. Ook moeten er personen zijn die een eind kunnen maken aan
onnodige pijn, lijden, angst of blijvende schade die tijdens een dierproef bij een dier wordt veroorzaakt. Daarnaast
zijn er personen die zorgen dat een project volgens deze vergunning wordt uitgevoerd en als dat niet mogelijk is
zorgen dat er passende maatregelen worden getroffen.

Pagina 3 van 4

Datum
20 april 2015
Onze referentie
0

In artikel 9 staat dat de persoon die het project en de dierproef opzet deskundig en b~'lWEfálffi rrr~~t zijn. In artikel
8 van het Dierproevenbesluit 2014 staat dat personen die dierproeven verrichten, de dieren verzorgen of de
dieren doden, hiervoor een opleiding moeten hebben afgerond.
Voordat een dierproef die onderdeel uitmaakt van dit project start, moet volgens artikel 10a3 van de wet de
uitvoering afgestemd worden met de instantie voor dierenwelzijn.
Pijnbestrijding en verdoving
In artikel 13 van de wet staat dat een dierproef onder algehele of plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd tenzij
dat niet mogelijk is, dan wel bij het verrichten van een dierproef worden pijnstillers toegediend of andere goede
methoden gebruikt die de pijn, het lijden, de angst of de blijvende schade bij het dier tot een minimum beperken.
Een dierproef die bij het dier gepaard gaat met zwaar letsel dat hevige pijn kan veroorzaken, wordt niet zonder
verdoving uitgevoerd. Hierbij wordt afgewogen of het toedienen van verdoving voor het dier traumatischer is dan
de dierproef zelf en het toedienen van verdoving onverenigbaar is met het doel van de dierproef. Bij een dier
wordt geen stof toegediend waardoor het dier niet meer of slechts in verminderde mate in staat is pijn te tonen,
wanneer het dier niet tegelijkertijd voldoende verdoving of pijnstilling krijgt toegediend, tenzij wetenschappelijk
gemotiveerd. Dieren die pijn kunnen lijden als de verdoving eenmaal is uitgewerkt, moeten preventief en
postoperatief behandeld worden met pijnstillers of andere geschikte pijnbestrijdingsmethoden, mits die
verenigbaar zijn met het doel van de dierproef. Zodra het doel van de dierproef is bereikt, moeten passende
(
maatregelen worden genomen om het lijden van het dier tot een minimum te beperken.
Einde van een dierproef
Artikel 13a van de wet bepaalt dat een dierproef is afgelopen wanneer voor die dierproef geen verdere
waarnemingen hoeven te worden verricht of, voor wat betreft nieuwe genetisch gemodificeerde dierenlijnen,
wanneer bij de nakomelingen niet evenveel of meer, pijn, lijden, angst, of blijvende schade wordt waargenomen
of verwacht dan bij het inbrengen van een naald. Er wordt dan door een dierenarts of een andere ter zake
deskundige beslist of het dier in leven zal worden gehouden. Een dier wordt gedood als aannemelijk is dat het een
matige of ernstige vorm van pijn, lijden, angst of blijven schade zal blijven ondervinden. Als een dier in leven
wordt gehouden, krijgt het de verzorging en huisvesting die past bij zijn gezondheidstoestand.
Volgens artikel 13b moet de dood als eindpunt van een dierproef zoveel mogelijk worden vermeden en vervangen
door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Als de dood als eindpunt onvermijdelijk is, moeten er
zo weinig mogelijk dieren sterven en het lijden zo veel mogelijk beperkt blijven.
Uit artikel 13c volgt dat het doden van dieren door een deskundig persoon moet worden gedaan, wat zo min
mogelijk pijn, lijden en angst met zich meebrengt. De methode om te doden is vastgesteld in de Europese richtlijn
artikel 6.
In artikel 13d is vastgesteld dat proefdieren geadopteerd kunnen worden, teruggeplaatst in hun habitat of in een
geschikt dierhouderijsysteem, als de gezondheidstoestand van het dier het toelaat, er geen gevaar is voor
volksgezondheid, diergezondheid of milieu en er passende maatregelen zijn genomen om het welzijn van het dieQ
te waarborgen.
Locatie
De dierproeven worden (niet allemaal) verricht in een inrichting van een gebruiker volgens artikel lOg van de wet.
Wilde dieren
Het vangen van wilde dieren moet volgens artikel lOf van de wet door een deskundig persoon gedaan worden
waarbij dieren zo min mogelijk pijn, lijden, angst of blijvende schade ondervinden. Gewonde dieren moeten
onderzocht worden en behandeld, tenzij er een wetenschappelijke motivering is om niet te behandelen.
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