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INTRODUCTIE
De SUP-Trawl is een aangepast model gebaseerd op de LADI, die is ontwikkeld bij het Civic Laboratory for
Environmental Action Research. Dit is een instrument om microplastics uit het oppervlaktewater te
bemonsteren door achter een klein drijvend vervoermiddel te trekken dat door spierkracht wordt voortbewogen.
Bijvoorbeeld een stand-up paddle board, kano, of kayak. Het is goedkoop, low-tech en makkelijk zelf in elkaar te
zetten. Hierdoor is het ideaal voor een citizen science project.
Let op: let goed op om zo min mogelijk plastic afval te produceren tijdens het maken van de trawl, de (micro)plastics op te vangen, en het afval dat geproduceerd wordt goed te verwerken.

WAT HEB JE NODIG?
FRAME
• Hardhouten plank (vlonderplank 1.8x14.5x180cm)
• Beits
• 12x Hardhouten RVS schroeven 5x40 PK TX
• 3x Schroefoog zwart HCP 4.40x40x16
• Baggagebinder met ratel 25mm-7m
• PVC pijp - Rioolwaterafvoer buis 75mmx2m
• 2x PVC eind kap
• 2x PVC eindstuk met schroefdraad
• PVC Lijm
• Kit (kleine verpakking)
TOUW
• Touw polypropyleen, gevlochten 4mmx10 m

NET (ZIE 2. NET VOOR DETAILS)
• Micromesh Net met maaswijdte van 335 um (2m lang)
• Ritsverbinding
• Verbindingsring
• Cod-end
• 8x zeskantbout plus moeren RVS M08 (ST50)
• 8x carrosseriering M8 RVS
• 8x Zeilringen M8 maat plus gaten maker
APPARATUUR
• Boormachine			
• Zaag
• 2x Steeksleutel voor moer M08 (of verstelbare moersleutel)
• Schaar
• Aansteker (om touw te stoppen met rafelen)
• Zeilringen plus pons set
• Hamer
• Schaar(tje)

HOE ZET JE DE TRAWL
IN ELKAAR?
STAP 1: FRAME (LET OP: 24 UUR WACHTEN)
Het frame bestaat uit een houten kubus (30*15 cm) die aan de voor en
achterkant open is. Aan beide korte kanten is een PVC-buis bevestigd voor het
drijfvermogen. De afmetingen van de kubus zijn gelijk aan de omtrek van de
opening van het net.
Houten frame
• Zaag de planken op maat
-Breedte 2x 30cm
-Hoogte 2x 11,4 cm
• Boor de gaten voor de schroeven voor (kleinere diameter dan de schroeven
zelf)
• Beits de planken (incl. gaten) om ze waterdicht te maken
- Wacht 24 uur tot de beits droog is • Bevestig de boven en de onderplank aan de tussenplanken met twee schroeven in de voorgeboorde gaten. (Zie bovenaanzicht als voorbeeld)
Drijvers
• Zaag/snij twee stukken PVC-pijp op een lengte van 45 cm (vang alle schilfers
op in een bak of met een stofzuiger). Het kan korter maar dat is afhankelijk van
het gewicht van het hardhout (hoe minder zwaar, hoe minder drijfvermogen er
nodig is). (1)
• Lijm met PVC-lijm de dop aan de ene kant en het verbindingsstuk en de
schroefdraad aan aan de andere kant van de PVC pijp. (2)
• Herhaal dit voor de andere PVC pijp
• Boor een gat in het midden van beide kappen met schroefdraad (1) groot
genoeg voor een M8 bout.
• Boor een gat in de zijkant van de kubus groot genoeg voor een M8 bout. Doe
zit aan de boven en voorzijde van het frame zodat de drijver hoog genoeg zit en
er aan de achterkant genoeg ruimte is om het net te bevestigen.
• Bevestig de pvc-schroefkap aan de zijkant van de kubus met bout (schroefdraad naar buiten) en moer (M8) met een carrosseriering er tussen. (3)
• Smeer aan de moerkant dicht met kit en draai de moer stevig aan. Dit zorgt
ervoor dat er geen water in de pvc buizen kan lopen (want dan zinkt je trawl).
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STAP 2: NET
Wij hebben het net en de flowmeter (afstandsmeter) aangeschaft bij Hydrobios GmbH, Germany. Hieronder
staat de beschrijving van de producten met de prijsindicatie in 2021 ex btw en verzendkosten. In de linkerfoto zie
je een dubbele hoeveelheid aan materiaal.
Het net kan ook zelf in elkaar genaaid worden. Dit kan kosten besparen maar het neemt wel meer tijd in beslag.
Voor een handleiding hiervan verwijzen we je naar het protocol voor de LADI ontwikkeld door het Civic
Laboratory for Environmental Action Research (CLEAR).
Onderdeel

Beschrijving

Artikel nummer

1. Net Part for Neuston Net,
mesh size 335 microns 30 x 15 x
200 cm

Net met een lengte 2 meter en Hydro-Bios No. 438
maaswijdte van 335 um
212

2. Nylon webbing with zip fastener Band met een rits om aan het
for Neuston Net acc. to David/
frame te bevestigen en om het
Hempel 30 x 15 cm opening
net makkelijk vast en los te
kunnen ritsen.

Prijs
€465,00

Hydro-Bios No. 438 210- €73,00
001

3. Fixing Ring for Soft Net Bucket Bevestigingsring om het
Hydro-Bios No. 438
11 cm diam.
uiteinde (4.) aan het net (1.) te 935
bevestigen

€92,00

4. Soft Net Bucket with Boltrope; Het uiteinde van het net, ookdiameter= 11cm, length= 25cm,
wel cod-end, waar het sample
mesh size 335μm
zich in verzameld

Hydro-Bios No. 438
930

€153,00

5. Mechanical Flow Meter

Hydro-Bios No. 438
110

€393,00

De afstandsmeter die de waterverplaatsing meet

Dubbele hoeveelheid materiaal

Flowmeter

STAP 3: FRAME & NET BEVESTIGING
Om het net goed aan het frame te bevestigen maken we gebruik van een spanband en bouten door zeilringen.
Zeilringen
• In de band slaan we zes zeilringen, twee boven, twee onder en een aan elke zijkant. Volg de instructie op het
ponsapparaat. Zorg ervoor dat de zeilringen een grotere diameter hebben dan de M8 bouten. Zorg ook dat er
ruimte over is voor de spanband. Zie de afbeeldingen hieronder.
• Maak eerst de zeilringen in de band en zodra ze er allemaal in zitten boor je de gaten in het frame voor de
bouten (M8). Gebruik de carrosserieringen voor de bouten en de moeren.
Spanband
• De spanband om het frame trek je eerst goed vast voordat je hem opspant.
• De spanner (metaal) zit na het spannen in het midden aan de onderkant van het frame. Dit zorgt voor een laag
zwaartepunt en stabiliteit in het water tijdens het samplen.
• Het overgebleven band mag worden afgesneden en afgebrand zodat het niet gaat rafelen.

STAP 4: AFRONDING
De laatste stap is het bevestigen van de oogringen in het frame en de lijnen aan de ogen. Om de ringen met
schroefdraad goed in het frame te bevestigen worden de drie gaten voorgeboord.
• Boor twee gaten in de bovenste plank en een in de onderste plank. Zorg ervoor dat de diameter van de boor
kleiner is dan die van de schroefdraad van de ringen.
• Draai in elk gaat een ring met een schroefdraad.
• Snij/knip drie stukken touw van 1.5 meter en brand de uiteinde af zodat ze niet gaan rafelen.
• Bind van elk touw een uiteinde aan een van de drie ogen.
• Maak in het andere uiteinde een lus (paalsteek) die even ver van het frame is als de andere touwen.
• Bind met het overgebleven touw de lussen samen met een paalsteek.
Tips:
• Mocht het zwaar zijn, gebruik dan een steeksleutel in de ring, dat kost minder kracht.

Bevestiging van de ring met schroefdraad.

Foto met touwen bevestigd en drijvers
losgedraaid (net ontbreekt van foto). Uit
elkaar kan de trawl makkelijk getransporteerd worden.

