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RESULTATEN DEELONDERZOEK 2: 

Aanvullende of goedkopere vangtechniek voor vismonitoring

De Vis in het Eems-estuarium beter in beeld metingen zijn 
uitgevoerd met twee verschillende technieken: met de 
ankerkuil en de staande kuil. De ankerkuil is de gangbare 
methode voor KRW-monitoring in de Eems maar ook in 
de Westerschelde. Deze methode wordt met een groot 
schip uitgevoerd en is hierdoor kostbaar. Daarom is er gekeken 
of de goedkopere zogenaamde ‘staande kuil’ techniek 
vergelijkbare resultaten kan opleveren. Met de staande 
kuil zijn zes metingen uitgevoerd. De meet-momenten vonden 
vrijwel gelijktijdig plaats met de meet momenten van de 
ankerkuil meting. 

De twee technieken gaven verschillende vangsten, zowel 
in diversiteit als biomassa. De staande kuil vangt minder 
vissoorten dan de ankerkuil. Ook zijn de exemplaren kleiner. 
Dit zou kunnen komen door het keerwant (zie tekening) dat in de 
staande kuil was aangebracht en de locatie van de staande kuil. 

De staande kuil stond in een ondieper deel van het estuarium 
dan de geul waar standaard met de ankerkuil wordt gevist. 
De ondiepere delen hebben waarschijnlijk een andere functie 
en worden meer door juvenielen gebruikt. 

Hoewel de twee meetmethodes andere soorten en aantallen 
aan het licht brengen, geven ze binnen de KRW-systematiek wel 
hetzelfde algehele beeld van de ecologische toestand van het 
gebied. De staande kuil lijkt hiermee, na verdere optimalisering, 
een potentieel alternatief voor de bestaande ankerkuil. Zeker 
vormt de techniek een waardevolle aanvulling op de bestaande 
monitoringtechnieken in de Nederlandse kustwateren. 

In ondiepe gebieden is het vissen met de staande kuil geschikter 
dan monitoren met de ankerkuil. De staande kuil techniek is 
daarmee een potentiële methode die moet worden meegewogen 
bij het vormgeven van bijvoorbeeld de basismonitoring van 
vis in de Waddenzee. 

Aanbevelingen:

1.  Herhaal het programma een aantal jaar. Omdat het lastig 
is conclusies te trekken op basis van één jaargang, wordt 
aanbevolen om het programma zoals in 2019 is uitgevoerd 
gedurende een aantal jaren te herhalen en deze ook uit te 
breiden naar de wintermaanden (december – februari). 

2.  Optimaliseer de monitoringsmethode met de staande 
kuil. De resultaten van de staande kuil zijn veelbelovend 
en het wordt aanbevolen om deze methode verder te 
ontwikkelen. Ook in het licht van de verkenningen voor een 
meetprogramma basismonitoring vis Waddenzee biedt de 
methode mogelijkheden.

3.  Breid het monitoringsprogramma zoals uitgevoerd in dit 
project uit naar andere plekken, waaronder de Waddenzee. 
Een toename van het aantal meetmomenten per jaar 
(minimaal vier) en van monitoringslocaties levert kennis 
op die essentieel is voor goed visbeheer in de Nederlandse 
kustwateren. 

figuur 1 
ankerkuil

figuur 2 
staande kuil

Colofon:
Dit is een samenvatting van het 

onderzoeks rapport Vis in het 
Eems-estuarium beter in beeld. Het 

volledige rapport is te raadplegen via 
waddenvereniging.nl/visinbeeld 

Dit project werd mogelijk gemaakt 
door bijdragen van het Vattenfall 

duurzaamheidsfonds en stichting Vivace.
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Monitoring in het Eems-estuarium

Het Eems-estuarium is het laatste natuurlijk functionerende 
estuarium van de Nederlandse Waddenzee. Hiermee vervult 
het estuarium een (potentieel) belangrijke functie in de 
levenscyclus of swimway van veel verschillende vissoorten. 

Het Eems-estuarium is tevens een KRW gebied en heeft  
een beschermde Natura2000 status met een herstelopgave. 
Met het Eems-Dollard 2050 programma wordt de komende 
jaren invulling gegeven aan die herstelopgave. Het monitoren 
van vis in het Eems-estuarium is een goede methode om het 
effect van het ED-2050 programma in het herstellen van de 
gezondheid van het onderwaterleven te volgen. 

Huidige KRW-monitoringsprogramma 
in het Eems-estuarium

Vanuit de Kaderrichtlijn Water wordt de visstand van het 
Eems-estuarium gemonitord. Het huidige monitorings-
programma bestaat uit twee meetmomenten in het jaar  
op drie verschillende locaties. In mei en september 
worden de metingen verricht met de ankerkuil techniek.  
Onderzoekers vergelijken de vangsten met de Kaderrichtlijn 
Water maatlat om zo de gezondheid van de visstand (en 
daarmee de onder waternatuur) te bepalen.

Doel van het project 

Om te bepalen wat de functies van een gebied zijn  
voor verschillende vissoorten, zijn veel meetgegevens nodig. 
De huidige monitoringprogramma’s voor vis in de Waddenzee 
en het Eems-estuarium zijn te beperkt om een compleet 
beeld te geven van de visfauna. Kostenoverwegingen spelen 
een belangrijke rol bij het niet frequenter uitvoeren van de 
monitoring. Daarom kent het onderzoeksproject Vis in het 
Eems-estuarium beter in beeld een dubbele doelstelling:

•  Intensiveren van het KRW-meetprogramma met
maande lijkse metingen om daarmee een completer beeld
te krijgen van hoe vis het Eems-estuarium gebruikt

•  Ontwikkelen van een (goedkoper) alternatief voor de
huidige KRW-monitoring techniek 

RESULTATEN DEELONDERZOEK 1: 

Welke vis komt wanneer in het jaar voor?

De KRW-monitoring die sinds 2007 wordt gedaan, laat  
zien dat er in het Eems-estuarium vooral mariene juvenielen 
en estuariene vissoorten voorkomen. Een trendanalyse van 
de KRW visvangsten tussen 2007 en 2017 laat daarnaast zien 
dat er in het voorjaar (mei-meting) meer vissoorten worden 
gevangen dan gedurende het najaar (september-meting). 
Visaantallen en de visbiomassa van de gehele vangst liggen 
juist hoger in het najaar. Ook is voor enkele vissoorten een 
verschil te zien in aantallen of levensfase in het voorjaar en  
in het najaar. Zo werd duidelijk dat volwassen spiering 
vooral in het voorjaar aanwezig is en de juveniele spiering 
voornamelijk in het najaar. De trendanalyse uit 2018 wijst op 
een seizoensgebonden variatie van de visfauna.

Tijdens de Vis in het Eems-estuarium beter in beeld monitoring 
van 2019 is bij Oterdum tussen maart en november op zeven 
momenten gevist. Naast de standaard KRW-monitoring 
zijn vijf extra metingen uitgevoerd, exact conform de KRW 
techniek. Het uitbreiden van de meetmomenten laat zien  
dat de visfauna in de vier jaargetijden duidelijk verschilt. Dit is 
te zien aan het verschil in de aanwezigheid van soorten, verschil 
in lengteklassen en aantallen. De extra metingen laten zien 
dat de visstand gedurende het jaar varieert en dat het ware 
gebruik van het estuarium door vissoorten niet wordt gezien 
met de huidige twee meetmomenten per jaar. 

Door het toevoegen van minimaal twee extra meetmomenten 
wordt een completer beeld verkregen die de jaarlijkse patronen 
registreert. Het verschaft zo inzicht over van de jaarrond 
functie van het estuarium in de levenscyclus of swimway van 
vissoorten. 

Kennis over vis  
hard nodig

Er is meer kennis nodig over of en hoe bepaalde vissoorten gebruik maken van het  

Eems-estuarium en de Waddenzee. Die kennis is hard nodig om effectieve beheermaatregelen  

te kunnen nemen om de verarmde visstand te herstellen en de onderwaternatuur van de 

Waddenzee robuust te maken. Door vis als graadmeter te nemen voor het onderwaterleven,  

kan tevens het langjarige effect van natuurherstelmaatregelen goed worden gevolgd.  

Daarom investeert de Waddenvereniging in het vergroten van kennis over vis in het  

Eems-estuarium en de Waddenzee door het uitvoeren van een vismonitoring-project in 2019. 

Dit is een samenvatting (met aanbevelingen) van het onderzoeksrapport  

Vis in het Eems-estuarium beter in beeld. Het complete rapport is te raadplegen via 

waddenvereniging.nl/visinbeeld

Er kunnen vier seizoenen worden onderscheiden als het  
gaat om de soortensamenstelling. Maar ook de biomassa 
en de lengtes van de gevangen vis verandert gedurende 
het jaar. Geconcludeerd kan worden dat het huidige 
monitoringprogramma onvoldoende meetmomenten omvat 
om een volledig jaarrond beeld van de visfauna in het 
Eems-estuarium te geven. Het uitbreiden van het aantal 
meetmomenten met minimaal twee extra metingen is nodig 

om een volledig beeld te geven. De lente en zomer worden 
gekenmerkt door bot, sprot, schar en fint. Het najaar en de 
winter door slakdolf en wijting.

Het jaarlijks uitvoeren van minimaal vier KRW-metingen de 
komende jaren, is nodig om de resultaten van het Vis in het 
Eems-estuarium beter in beeld project te valideren. 
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