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Samenvatting 

In 2019 heeft de Waddenverenging een reeks visbemonsteringen in de Eems uitgevoerd met als doel 

enerzijds het in beeld brengen van het jaarrond gebruik van het Eems estuarium door vis, en anderzijds 

het onderzoeken of er een alternatief/aanvulling op de huidige KRW methode mogelijk is, door een 

alternatieve techniek (staande kuil methode) parallel aan de huidige KRW monitoringsmethode 

(ankerkuil) uit te voeren. Hiernaast is gekeken of de resultaten van de staande kuil toegepast kon 

worden in de KRW methodiek voor het beoordelen van ‘goede ecologische toestand’.  

 

Er is tussen maart en november 2019 zeven keer met de ankerkuil en zes keer met de staande kuil gevist 

op de locatie Oterdum in de Eems. Deze hoge meetinspanning heeft geresulteerd in informatie over de 

veranderingen in aantallen, biomassa, soortensamenstelling en lengte-klassen van de visgemeenschap 

in de Eems gedurende het jaar. Er kunnen vier seizoenen worden onderscheiden als het gaat om 

soortensamenstelling en ook de biomassa en de lengtes van de gevangen vissen veranderen gedurende 

het jaar. Hierdoor kan de conclusie worden getrokken dat het jaarrond monitoren een completer beeld 

geeft van de visfauna in de Eems. 

 

Een vergelijking van de twee methoden laat zien dat zij overwegend andere soorten, aantallen en 

lengte-klassen vangen. De staande kuil vangt minder, en kleiner, vissen dan de ankerkuil. Dit zou echter 

een gevolg kunnen zijn van de verschillen in de technieken als het gaat om de locatie – de staande kuil 

wordt gebruikt in ondieper water dan de ankerkuil en het feit dat er een keerwant gebruikt wordt in de 

staande kuil om het vangen van zeezoogdieren te voorkomen. De keerwant heeft echter ook het effect 

dat er minder grote, snel zwemmende vissen worden gevangen. Door de verschillen in vangsten en 

mogelijkheden voor gebruik, kunnen de twee methoden een goede aanvulling vormen op elkaar. 

 

Een toepassing van de resultaten van de ankerkuil bemonstering en die van de staande kuil 

bemonstering voor een beoordeling volgens de KRW-maatlat liet zien dat qua abundantie beide 

methoden dezelfde beeld geven van de ‘ecologische toestand’ van de visstand, maar voor de 

soortensamenstelling gaf de staande kuil een slechtere toestand aan omdat deze minder van de KRW 

soorten had gevangen. Dit is vooral een kwestie van methodiek. De ankerkuil heeft een hogere 

visinspanning dan de staande kuil en de aantal gevangen soorten is hoger naarmate de inspanning hoger 

is. Dit is een van de redenen dat er voor de analyses gewerkt is met gestandaardiseerde getallen.  

 

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). De resultaten van de staande kuil zijn 

veelbelovend en het wordt aanbevolen om deze methode verder te ontwikkelen voor gebruik als 

monitoringsmethode in de Waddenzee en Eems als aanvulling op de bestaande methoden.  
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Inleiding 
Het Eems estuarium is het laatste natuurlijk functionerende estuarium in de Nederlandse Waddenzee 

(Waddenvereniging 2017;2018). Dit is de enige plek waar zoet rivierwater geleidelijk het zoute 

Waddenzee water instroomt, met als resultaat, unieke omstandigheden voor het onderwaterleven. De 

gradiënten in saliniteit, de voedselrijkdom en de verbinding naar het zoete binnenwater betekenen dat 

het estuarium een aantrekkelijk systeem is voor vissen en een belangrijke rol kan vervullen in hun 

levenscyclus. Trekvissen zoeken het estuarium op om zich voort te planten en voor vele andere 

vissoorten heeft het voedselrijke estuarium een belangrijke functie als opgroeigebied. 

 

Het Eems estuarium verkeert echter in een ecologisch slechte staat (Waddenvereniging, 2017;2018; van 

der Zee et al., 2019). Door de aanleg van dijken en stuwen is het systeem ingesnoerd. Daarnaast worden 

vaargeulen veelvuldig gebaggerd en is er sprake van sterke vertroebeling (van der Zee et al., 2019). De 

natuurwaarden van het estuarium staan hierdoor onder druk en het gebied is sinds kort aangewezen als 

habitatrichtlijngebied met Habitattype H1130 (estuaria) en heeft een herstelopgave vanuit de Europese 

Habitatrichtlijn Natura 2000 (Waddenverenging 2017).  Er zijn zeven typische soorten aangeduid voor 

dit Habitattype (ansjovis Engraulis encrasicolus; bot Platichthys flesus; grote zeenaald Syngnathus acus; 

kleine zeenaald Syngnathus rostellatus; harnasmannetje Agonus cataphractus; wijting Merlangius 

merlangus; en zeedonderpad Myoxocephalus scorpius). Andere soorten, zoals de spiering (Osmerus 

eperlanus) en haringachtigen (haring Clupea harengus en sprot Sprattus sprattus) zijn belangrijke 

voedselorganismen voor vogels en zeezoogdieren. Vanuit Eems-Dollard 2050 (ED2050) wordt de fint als 

icoonsoort benoemd. 

 

Habitattype H1130 

In de beschrijving van de kenmerken van deze habitat staat het volgende:  
Estuaria, zoals de Westerschelde en het Eems-Dollard gebied, worden dan ook beschouwd als 
belangrijke opgroeigebieden voor jonge zeevissen (kinderkamerfunctie, bijv. voor mariene 
juveniele soorten zoals bot, tong, zeebaars) aangezien hun groei en overleving er groter zijn dan 
in de open zee. Het habitattype herbergt ook estuariën residente soorten, zoals de 
brakwatergrondels, die permanent in het overgangswater verblijven en seizoensgasten (ansjovis, 
snotolf). Vanwege de open verbinding tussen de zee en de rivier zijn estuaria belangrijk voor de 
migratie van zogenaamde diadrome vissoorten (trekvissen) die het estuarium gebruiken als 
trekroute tussen paaien opgroeigebied. Bekende voorbeelden zijn paling en bot (katadrome 
soorten: paaien in zee en groeien op in zoet water), en zalm, fint, zeeprik, rivierprik en steur 
(anadrome soorten: paaien in zoetwater en groeien op in zee). Diadrome vissoorten stellen hoge 
eisen aan zoet - zout overgangen aangezien zij ongehinderde doorgang van zoet naar zout water 
moeten kunnen overbruggen om hun levenscyclus te voltooien. Deze passage vindt één of 
meerdere keren in de levenscyclus plaats. De stroomopwaartse migratie waarbij de barrière van 
zee naar rivier moet worden overwonnen is hierbij de lastigste omdat tegen de stroom in moet 
worden gezwommen. 

 
Hiermee is het duidelijk dat de Eems en het Eems-Dollard een belangrijk functie vervullen in de 

levenscyclus van een groot aantal vissoorten. 
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Vanuit het Kaderrichtlijnwater (KRW), is de Eems aangewezen als ‘overgangswater’ en heeft hiermee 

een doelstelling voor een ‘goede ecologische toestand’ voor de visstand1. Hiervoor is er een maatlat 

ontwikkeld waarin de typische soorten en functies van het gebied voor vis zijn opgenomen (STOWA, 

2012). De huidige monitoring van de visstand wordt jaarlijks gedaan om deze KRW verplichtingen vanuit 

beleid te onderbouwen. Deze monitoring bestaat uit een meting in mei en september en geeft hiermee, 

ondanks het langjarig karakter, slechts een beperkt beeld van de jaarrond functie van het systeem voor 

vissen (Baptist & Philippart, 2015; Walker, 2015). 

 

Sinds 2016 is het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)2 actief, wat als doelstelling heeft om de 

ecologische toestand van het estuarium te verbeteren, waardoor het systeem de doelstellingen van 

Natura 2000 en KRW te behalen (van der Zee et al., 2019). De huidige maatregelen onder de vlag van 

ED2050, zijn er op gericht om de overdaad aan dit vrij bewegende slib uit het systeem te halen en de 

productiviteit te verhogen (van der Zee et al., 2019). Vanuit Eems-Dollard 2050 (ED2050) wordt de fint 

als icoonsoort benoemd. 

 

Om een completer, jaarrond beeld van de visstand in de Eems te krijgen voerde de Waddenvereniging in 

2019 extra metingen uit, conform de KRW-methode. Hierbij optimaal aansluitend op het huidige 

monitorings-programma. Gedurende het jaar is de KRW monitoring uitgebreid met maandelijkse 

metingen van maart tot en met november, met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus.  

 

Hiernaast wordt parallel met de bestaande KRW-methode, met een alternatieve monitoringsmethode 

geëxperimenteerd. Een techniek waarbij met kleinere boten kan worden gewerkt en hiermee efficiënter 

is qua kosten. Doel van het project is zodoende tweeërlei, enerzijds inzicht krijgen in de jaarlijkse 

ontwikkelingen binnen de visstand en anderzijds een toetsing van een alternatieve monitoringtechniek. 

Aanvullend hierop zullen de resultaten van de ankerkuil bemonstering en die van de staande kuil 

bemonstering worden gebruikt om een beoordeling volgens de KRW-maatlat uit te voeren om te kijken 

of beide methoden een zelfde beeld geven van de ‘ecologische toestand’ van de visstand.   

 

Hoofdoelen van dit project zijn (Waddenvereniging, 2018): 

1.  Het in beeld brengen van het jaarrond gebruik van het Eems estuarium door vis. Dit is 

waardevolle kennis over de functie van de Eems voor vis en draagt bij aan het opvullen van 

leemtes in kennis rondom vis in de Waddenzee. Het is een deel dat past in de Swimway puzzel 

en geeft tevens een nulmeting voor de te nemen herstel maatregelen. 

2. onderzoeken of er een alternatief/aanvulling op de huidige KRW methode mogelijk is. Door 

een alternatieve techniek (staande kuil methode) parallel aan de huidige KRW 

monitoringsmethode (ankerkuil) uit te voeren, kan een vergelijking van de meetresultaten van 

 
1 De Waddenzee is aangewezen als ‘kustwater’ binnen het KRW. Dit type waterlichaam heeft geen doestellingen 
voor vis . 
2 https://eemsdollard2050.nl/ 

https://eemsdollard2050.nl/
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beide methodes worden gemaakt. Hiermee wordt het mogelijk om een alternatieve methode te 

ontwikkelen zonder afbreuk te doen aan de waardevolle langjarige meetreeks. 

Onderzoeksvragen 
Doelstelling van het onderzoek is enerzijds een beeld te krijgen van de seizoens-ontwikkeling in de 

visstand in de Eems en anderzijds een vergelijking tussen twee methoden – ankerkuil en staande kuil – 

uit te voeren. Hiermee kan antwoord gegeven worden op de vragen: 

1. Wat is de meerwaarde van jaarrond meten? 

2. Is de staande kuil een aanvulling en/of alternatief voor de bestaande KRW-monitoringtechniek 

met de ankerkuil? 

Werkwijze en methoden 
Er werd gewerkt met twee consortia die ieder een van de methoden heeft uitgevoerd. ZiltWater Advies 

was verantwoordelijk voor de metingen met de ankerkuil, samen met Adviesbureau BioConsult en Fa. 

Zeeck van het schip ‘Ostetal’. Deze doen de reguliere KRW bemonstering in de Eems in opdracht van 

Rijkswaterstaat en de Duitse overheid. Vissers van de Kust waren verantwoordelijk voor de metingen 

met de staande kuil. De wetenschappelijke begeleiding van het project was in handen van de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Ondezoeksvraag 1. Jaarrond meten 

De monitoring voor de KRW wordt in mei en september uitgevoerd op drie locaties in de Eems (Spijk, 

Oterdum en Terborg). Zie Figuur 1 uit Kopetsch & Scholle (2017). Tijdens dit project is het KRW 

programma in 2019 uitgebreid en uitgevoerd door hetzelfde consortium in de maanden maart, april, 

juni, oktober, oktober en november op de locatie Oterdum, in aanvulling op de reguliere monitoring in 

mei en september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Locaties van de monsterplekken bij Spijk, Oterdum en 

Terborg in de Eems voor het KRW monitoring. Locatie Oterdum 

(blauw ovaal) wordt gedurende het jaar gemonitord door zowel 

het KRW consortium als een consortium van Vissers van de Kust. 

Kaart bron: Kopetsch & Scholle (2017). 
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Ankerkuil 

Voor de KRW monitoring werd gebruikt gemaakt van de ankerkuil techniek. Deze vistechniek wordt 

vanuit een geankerd schip gebruikt. Het net wordt open gehouden door twee metalen buizen of bomen. 

Eén aan de bovenzijde van het net en een aan de onderzijde. Het net wordt in het water gehangen 

wanneer het getij begint te lopen. De stroming zorgt er voor dat het net ‘open’ gaat staan. Als het getij 

afneemt wordt het net weer uit het water gehaald. Per meetmoment  wordt er een eb en vloed monster 

genomen. Alle vangsten worden aan boord verwerkt waar de lengte en gewicht van de individuen van 

alle soorten worden genoteerd (Jager, 2019a-e). Bij zeer hoge aantallen van een bepaalde soort, worden 

deelmonsters genomen.  

 

De ankerkuil heeft de volgende specificaties – zie ook Figuur 2: 

• twee visbomen van 13 m; 

• de verticale netopening is maximaal 11 m; 

• maaswijdte 10 mm (dit is achterin de staart van het net); 

• het net heeft een totale lengte van 55 m; 

• in de ankerkuil is geen keerwant aangebracht, in tegenstelling tot de staande kuilnetten. 

 

 
 

Figuur 2. Schema van het net dat is gebruikt voor de ankerkuil bemonsteringen. 

 
In Figuur 4 is de locatie van de bemonsteringen aangegeven.  
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Onderzoeksvraag 2. Vergelijking methoden  

Om de tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden werd tegelijkertijd met de KRW 

bemonstering, en op nagenoeg dezelfde locatie bij Oterdum, met een andere methode gevist, de 

staande kuil. Deze methode is geschikt voor ondiep water (1-4 m) en zou as alternatief voor de ankerkuil 

kunnen dienen op plekken waar deze minder geschikt is, of aanvullend op de huidige metingen in de 

Eems. De metingen zijn uitgevoerd door een consortium o.l.v.  Vissers van de Kust.  

 

Staande kuil 

Er is in de maanden maart, april, mei, juni, oktober en november gevist met de staande kuil oostelijk van 

de ingang van het Delfzijlster Zeehavenkanaal: de ‘Oterdumerpier’. Deze techniek lijkt in grote lijnen op 

de ankerkuil techniek ware het niet dat dit vistuig is verankerd aan de zeebodem en het zodoende niet 

nodig is om er gedurende het vissen bij te blijven. Het legen van de netten kan tijdens de kentering 

worden gedaan met een klein bootje waarmee kosten kunnen worden bespaard.  

De locatie waar met de staande kuil werd gevist is oostwaarts van de steiger bij de monding van het 

Zeehavenkanaal – Zie ook Figuur 4.  

Het vistuig is een kuilnet, dat door de getij-stroom open wordt gehouden. Het is met twee grote ankers 

aan de bodem verankerd. Zie Figuur 3. Het model van het net is zodanig dat het uit zichzelf opent en het 

goede model aanneemt vanaf het moment dat het water begint te stromen. Hiervoor is elke zijkant van 

de net-opening uitgevoerd in de vorm van een geleidelijk smaller wordende ‘vleugel’ (zie tekening).    

Op enige afstand van het anker splitst zich de ankerlijn in tweeën. Het ene deel gaat naar de onderste 

hoek van de vleugel, het andere deel dat iets langer is gaat naar de bovenste hoek van de vleugel.  

De tekening (Figuur 3) toont de constructie  van het net en de verschillende maaswijdtes die in het net 

zijn verwerkt. Uitgespannen in de stroom zal het oppervlakte van de net-opening 22 vierkante meter 

bedragen. 

Er is telkens gevist met twee kuilnetten van dit type. De ene vissend met de opening naar de eb-stroom, 

de ander vissend op de vloedstroom. Het net dat niet vist ligt op dat moment slap op de bodem. De evt. 

eerder gevangen vis blijft in dat net omdat het is voorzien van een zogenaamde ‘in-keling’ (niet 

zichtbaar op de tekening). De in-keling is een trechtervormig stuk netwerk dat binnen in het uiteinde 

van het kuilnet is bevestigd. 
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Figuur 3. Tekeningen van het net dat is gebruikt voor de staande kuil bemonsteringen. 

Links bovenaanzicht net dimensie; rechtsboven bovenaanzicht ligging van de netten; rechtsonder zijaanzicht. 

 © Vissers van de Kust. 

 

In de beide staande kuilnetten is een zogenaamde ‘keerwant’ aangebracht: een grofmazig stuk netwerk 

dat voorkomt dat zeehonden of andere zeezoogdieren het net inzwemmen en er in vastraken. In het 

onderzoeksplan is hiervoor gekozen omdat het vangtuig lange tijd vangt zonder dat er een visser bij 

aanwezig is. Bekend is dat dit de keerwant de vangst van grote vissen of snelle zwemmers zal 

verminderen. 

De volgende abiotische metingen werden uitgevoerd: saliniteit (psu), conductiviteit (mS/cm), water en 

lucht temperatuur (oC), O2 (mgL-1 ). Verder werden de coördinaten van de netten en duur van de 

monitoringsperioden genoteerd.   

Als de netten zijn leeggehaald wordt de vangst aan de wal uitgezocht. Hier worden de lengte en het 

gewicht van de individuen van alle soorten genoteerd. Bij zeer hoge aantallen van een bepaalde soort 

worden deelmonsters genomen.  

 



 

                                                             
Vis in het Eems estuarium beter in beeld rapportage visbemonstering 2019                                                               

 12 
 

Standaardisering van methoden 

Unit of effort 

Voor de twee methoden is er een standaard eenheid gebruikt voor het uitdrukken van de 

vangstbiomassa – kg/uur/80m2 net opening. Dit wordt uitgedrukt als CPUE Catch-Per-Unit-Effort, of 

vangst per inspanning. Hiermee zijn de resultaten rechtstreeks vergelijkbaar. In de statistische analyses 

zijn de gegevens voor de maand oktober niet gebruikt omdat er in deze maand geen gegevens zijn voor 

de vloedbemonstering in de staande kuil. Voor de analyses over soortensamenstelling en -diversiteit zijn 

deze data wel gebruikt. 

 

Locatie 

De locaties voor de twee technieken zijn anders en allebei de technieken meten soms ook op 

verschillende locaties (afhankelijk van wind voor de ankerkuil en praktische overwegingen bijvoorbeeld 

bagger-risico voor de staande kuil). Naast locatie (spatiaal en temporaal) zit er ook verschil in welk deel 

van de waterkolom wordt bemonsterd (dus diepte) van de twee methoden vanwege de verschillende 

netten die gebruikt worden. De ankerkuil kan tot een diepte van 11 m vissen, terwijl de staande kuil 

tussen 1 en 4 m diepte kan vissen. 

 

 
 

Figuur 4. Eems estuarium met locaties van de monsterplekken van de twee methoden. Bron kaart: 

www.wildernis.eu  

http://www.wildernis.eu/
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Resultaten 

Overzicht van metingen 

Het project is in februari gestart en alle partijen hebben met elkaar afgestemd hoe en wanneer er gevist 

zou worden. De inzet van vrijwilligers is geregeld via Groningen Landschap. Er is tussen maart en 

november gevist. 

  

Staande kuil: maart, april, mei, juni, oktober (alleen eb) en november; september is uitgevallen vanwege 

materiaalschade 

Ankerkuil: maart, april, mei (KRW), juni, september (KRW), oktober en november 

 

In de meeste gevallen zijn de bemonsteringen rondom dezelfde datum uitgevoerd, allen in oktober lukte 

het niet (Tabel 1). In de zomermaanden (mei en juni) waren de vangsten lastig uit te zoeken vanwege de 

hoge aantallen kwallen.  

 

Tabel 1. Monsterdata van de Eems visbemonstering 

 

2019 Ankerkuil Staande kuil 

maart 26 maart 28 & 29 maart  

april 18 april 18 april  

mei 21 & 22 mei 21 mei 

juni 26 juni 27 juni 

september 18 september Uitgevallen door materiaalschade 

oktober 23 oktober 16 & 17 oktober  

november 22 november 20 & 21 november 

 

In Bijlage 1 is een overzicht van de meet- en abiotische data die zijn verzameld met de twee methoden. 

 

Jaarrond meten 

Om de verschillen in soortensamenstelling gedurende het jaar te kunnen bepalen is er gekozen voor 

niet-parametrische analyses omdat deze geschikt zijn om rekening te houden met de hier waargenomen 

verspreiding van datapunten. Omdat er meerdere parameters (multivariabelen) zijn (soort, methode, 

getijdefase, maand) worden telkens de overeenkomsten of verschillen gezocht tussen twee van deze. De 

twee sterkste overeenkomsten of verschillen worden dan uitgedrukt in een figuur zoals te zien is in 

Figuur 4. Hierbij staat NMDS voor non-parametric dimensional scaling. Voor de gezamenlijke data zijn er 

vier clusters:  maart-april, mei-juni, oktober en november en voor de methoden apart zijn er drie 
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perioden: maart-april; mei-juni en oktober-november. Voor de methoden apart zijn er minder clusters 

omdat er drie data-punten nodig zijn.  

 

De gebruikte non-parametric permutational anova (Adonis in R) evalueert de verschillen tussen alle 

factoren. De analyse laat zien dat de soortensamenstelling verschilt tussen maanden, getijden en 

methoden (Figuur 5). De verschillen tussen de methoden zijn wel afhankelijk van de maand van 

bemonstering, wat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de verschillen in de lente en zomer (Figuur 5), 

vanwege de grote spreiding in de resultaten (zie ook Bijlage 3). De data per methode geven ook 

duidelijke verschillen aan. De resultaten van de ankerkuil laat zien dat de soortensamenstelling per 

seizoen verschillend is. Dit beeld wordt bevestigt door de resultaten van de staande kuil. Omdat er 

minstens drie data punten nodig zijn per analyse, is het niet mogelijk om de maanden en methoden 

apart te doen. Maar als de twee methoden gelijk genomen worden, dan is er zelfs per maand een 

verschil in soortensamenstelling te zien.   

 

 
 

 
 

Figuur 5. Verschillen in soortensamenstelling voor de methoden apart per seizoen (links) en voor de twee 

methoden samen per maand (rechts). De gekleurde vlakken geven de standaard deviatie rondom het 

maandgemiddelde aan. Cirkels zijn van de ankerkuil (DE) en driehoeken van de staande kuil (NL). De clustering is 

duidelijker voor de staande kuil dan de ankerkuil. 

 

Soortensamenstelling gedurende het jaar 

Ontwikkeling in aantallen door het jaar heen is uitgewerkt voor 13 soorten, waarvan tien van de meest 

voorkomende soorten of soortengroepen per methode (Figuur 6). Om beter te kunnen vergelijken zijn 

beide methoden weergegeven. Lente = maart/april; zomer = mei/juni; najaar = oktober; winter = 

november. In het voorjaar en zomer worden vooral bot, sprot, schar en fint gevangen in de ankerkuil 

(DE) en in het najaar worden wijting en slakdolf in hoger aantallen gevangen. De platvissen schar en 

tong worden vooral in het voorjaar gevangen in de staande kuil, wijting en spiering komen in het najaar 
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en winter vaker voor. Schol en kleine zeenaald zijn het hele jaar aanwezig in de vangsten. De rivierprik 

wordt vooral in de ankerkuil gevangen, en vooral in het najaar en de winter. 
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Fig. 6. Gemiddelde biomassa (kg/uur/80m2 net opening) van 13 van de meest voorkomende soorten en 

soortengroepen voor de twee methoden. Spring = maart-april; summer = mei-juni; autumn = oktober; winter =  

november. DE = ankerkuil; NL = staande kuil. Error bars = SE. 

 

 

Vergelijking van methoden 

Verschillen in totale vangsten 

Net als bij de analyses door het jaar heen, zijn de resultaten van de bemonsteringen uitgedrukt in kg 
vangst per 80 m2 net opening en per uur (kg/uur/80m2 opening) om een rechtstreeks vergelijking tussen 
de methoden te kunnen uitvoeren. De resultaten voor de maand oktober zijn niet gebruikt in deze 
analyse omdat er geen vloed data zijn voor oktober voor de staande kuil en de resultaten hierdoor 
scheef getrokken zouden worden. Voor de soortensamenstelling zijn alle metingen gebruikt omdat deze 
niet per getijdefase verschillen, alleen qua aantallen.   
 

 
Figuur 7. Invloed van methoden en getijdefase op het totaal gewicht van de vangsten. Gemiddelden en 95% 

betrouwbaarheid intervallen van echte data.   

 

De ankerkuil (DE) vangt 25% significant meer vis dan de staande kuil (NL) (Figuur 7). Er is veel variatie 

per maand. In de maanden mei en juni worden significant meer vissen gevangen in de ankerkuil dan de 



 

                                                             
Vis in het Eems estuarium beter in beeld rapportage visbemonstering 2019                                                               

 18 
 

staande kuil, terwijl in november de staande kuil meer vangt (Bijlage 3). Belangrijk aandachtspunt is de 

hoge variatie in sommige metingen.   

 

Verschillen in soortensamenstelling, -rijkdom en diversiteit 

Verschillen in soortensamenstelling per methode gedurende het jaar 

Om de verschillen in soortensamenstelling per methode gedurende het jaar te kunnen bepalen is er 

gekozen voor niet-parametrische analyses omdat deze geschikt zijn om rekening te houden met de hier 

waargenomen verspreiding van datapunten. Omdat er meerdere parameters (multivariabelen) zijn 

(soort, methode, getijdefase, maand) worden telkens de overeenkomsten of verschillen gezocht tussen 

twee van deze. De twee sterkste overeenkomsten of verschillen worden dan uitgedrukt zoals te zien is in 

Figuur 8. Hierbij staat NMDS voor non-parametric dimensional scaling. 

 

 
Figuur 8. Verschillen in soortensamentelling tussen de twee methoden. De gekleurde oppervlakten geven alle data 

punten aan per methode. Omdat er geen overlap is, zijn de twee methoden totaal verschillend als het gaat om de 

soorten die gevangen worden. ANOSIM (R= 0.3128, p<0.001) 

 

 

De verschillen tussen de twee methoden kan 31% van de variatie in de data verklaren (Bray Curtis 

dissimilarity index alleen tussen methoden, alleen – zonder seizoen). Zie Figuur 8. In Figuur 8 worden de 

soorten bovenin het grafiek het meest gevangen in de staande kuil, die onderin in de ankerkuil. Dit wil 

niet zeggen dat de soorten niet in beide methoden gevangen zijn, maar de twee methoden hebben 

overwegend een ander soortensamenstelling en dus een ander deel van de visfauna in de vangst.  

 

Soortenrijkdom 

Er worden significant meer soorten gevangen in de ankerkuil dan in de staande kuil (Figuur 9). De 
seizoensverschillen zijn klein, en de ankerkuil vangst iets meer vissoorten in de lente dan in de zomer of 
herfst (Bijlage 3).  
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Figuur 9. Soortenaantal per methode. Gemiddelden en 95 % betrouwbaarhieds intervallen van de echte/ruwe 

data.  

 

Soortenrijkdom is echter een slechte maatlat voor diversiteit omdat het afhankelijk is van de inspanning. 
Hoe meer inspanning, hoe hoger de soortenrijkdom. Met de ankerkuil worden meer vierkante meters 
per uur bemonsterd dan met de staande kuil. Dit betekent dat de waargenomen significante verschillen 
waarbij de ankerkuil meer vissoorten vangt (Figuur 9), met voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd.     
 

Diversiteit 

De ankerkuil (DE) heeft een hoger soortsdiversiteit (evenness) dan de staande kuil (NL) (Figuur 10). Dit 

wil zeggen dat er per soort ook een vergelijkbare aantal individuen zijn. De ankerkuilvangsten in de 

zomer zijn diverser dan in de winter, terwijl dit voor de staande kuil andersom is (Bijlage 3). Deze 

verschillen zijn echter niet significant. 

 

 
 

 
 

Figuur 10. Soortsdiversiteit per methode. Gemiddelden en 95 % betrouwbaarheids interval van de ruwe data.  
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Meest voorkomende soorten per methode 

Figuur 11 laat zien dat de ankerkuil (DE) meer haring, sprot, slakdolf, fint en rivierprik vangt en de 

staande kuil (NL) vangt meer spiering, wijting en platvis in het algemeen. 

 

 
 

Figuur 11. Meest voorkomende soorten per methode. DE = ankerkuil; NL = staande kuil 

 

Lengte-frequentie per methode 

In Bijlage 3 zijn de lengt-frequentie grafieken voor de 13 meest voorkomende soorten weergegeven in 

vier seizoenen (maart/april, mei/juni, oktober en november). Voor een aantal soorten is een 

onderverdeling in lengte-klassen gemaakt om de individuen die net geboren zijn (0+), tussen 1 jaar een 

volwassen zijn (subadult) en volwassen zijn (adult). Deze zijn in onderstaand Tabel weergegeven 

(BioConsult, 2007). 
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Tabel 2. Onderverdeling in leeftijdsklassen volgens lengte (Kopetsch & Schol, 2017) 

 
Deze lengte-frequenties zijn per soort en methode als volgt: 

a. Voor wijting is de verdeling in lengteklassen vergelijkbaar tussen de twee methoden. In de 

ankerkuil worden er hogere aantallen gezien in de zomer en voor de staande kuil zijn er vooral 

in de winter veel individuen rond 20 cm. Deze soort is bij ca. 30 cm geslachtsrijp3, dus dit gaat 

vooral om juveniele exemplaren.  

b. Haring wordt vooral in het voorjaar en zomer gevangen in de staande kuil en er zijn meer en 

kleiner, juveniele, individuen (< 10,5 cm) dan in de ankerkuil. Er zijn weinig subadulten en 

volwassen individuen in de vangsten. 

c. De spiering vangsten laten een vergelijkbare verdeling in lengteklassen tussen de twee 

methoden, behalve in de lente, dan worden er kleinere en meer individuen gevangen in de 

staande kuil dan de ankerkuil. Spiering kleiner dan 6,5 cm wordt beschouwd als 0+, tussen 6,5 

en 11 cm als subadult en > 11 cm als adult. De staande kuil vangt vooral in de lente en voorjaar 

meer 0+ spiering dan de ankerkuil. Later in het jaar zijn de gevangen individuen groter, dit zijn 

misschien de 0+ en subadulten die doorgegroeid zijn vanaf de lente. 

d. Vooral botjes kleiner dan 10 cm worden in de staande kuil in het voorjaar gevangen; de rest van 

het jaar zijn de lengte-frequenties in de twee methoden goed vergelijkbaar en worden alle 

leeftijdsklassen gevangen. 

e. In de winter wordt veel sprot tussen 5 en 10 cm gevangen in de staande kuil. Dit zijn 

vermoedelijk individuen die dit jaar geboren zijn. 

f. Voor schol zijn er veel kleintjes (< 10 cm) in de staande kuil, behalve in het najaar, dan worden 

ze vooral in de ankerkuil gevangen. 

g. Veel kleine schar (< 10 cm) in de staande kuil in het voorjaar. In het najaar en de winter wordt in 

beide methoden haast geen schar gevangen 

h. Er zijn goed vergelijkbare lengtes en aantallen voor slakdolf in de zomer, najaar en winter. In het 

voorjaar worden haast geen slakdolf individuen gevangen.  

i. Fint lijkt vergelijkbaar qua aantallen en lengteklassen – zeer weinig in beide methoden in najaar 

en winter. Voor deze soort zijn individuen kleiner dan 11 cm = 0+; tussen 11 en 23,5 cm zijn het  

subadulten; en boven 23,5 cm zijn het adulten. In de lente zien we vooral subadulten en in de 

 
3 https://www.fishbase.se/Summary/SpeciesSummary.php?ID=29&AT=whiting 

https://www.fishbase.se/Summary/SpeciesSummary.php?ID=29&AT=whiting


 

                                                             
Vis in het Eems estuarium beter in beeld rapportage visbemonstering 2019                                                               

 22 
 

zomer zijn het adulten. In het najaar en de winter zijn er haast geen vangsten (wel een paar 

adulten) 

j. De gevangen rivierprik individuen zijn groter en worden meer gevangen in de ankerkuil dan in 

de staande kuil. In de lente en het voorjaar zeer kleine aantallen gevangen in beide methoden. 

k. De grondels zijn vergelijkbaar in vangsten qua lengteklassen in de twee methoden, maar er zijn 

hogere aantallen in de staande kuil vooral in de lente en winter. 

l. Voor tong zijn er meer exemplaren van lagere lengteklassen (10-15 cm) in de staande kuil dan in 

de ankerkuil in voorjaar en zomer. Dit zijn waarschijnlijk individuen van 0 of 1 jaar. In het najaar 

en winter wordt weinig tong gevangen in beide methoden.  

m. Kleine zeenaald wordt vooral in het voorjaar en de zomer en vooral in staande kuil gevangen. 

De lengteklassen zijn ongeveer gelijk bij de twee methoden. Voor deze soort is de lengte bij 

geslachtsrijpheid = ca 10 cm. De individuen zijn in de lente en najaar rondom of kleiner en in de 

zomer groter dan 10 cm. Max lengte = 18 cm 

 

Kaderrichtlijn Water (KRW) Maatlat  

Ter onderbouwing van deelvraag 2 is gekeken naar de KRW meet-systematiek en wat de meerwaarde is 

van de bovenstaande resultaten. Om dit te doen is de KRW meetlat toegepast op de gegevens van de 

staande kuil, naast die van de ankerkuil. 

 

Om de toestand van binnen-, overgangs- en kustwateren te kunnen beoordelen binnen de 

Kaderrichtlijnwater (KRW) zijn maatlatten ontwikkeld, zo ook voor vissen. De maatlat bestaat uit 

indicatoren die de referentievisstand beschrijven, in staat zijn de huidige visstand te beoordelen ten 

opzichte van die referentie, robuust zijn en tevens gekoppeld zijn aan een gestandaardiseerde 

bemonsteringsmethode. Ook zijn ze in staat de natuurlijke variatie te onderscheiden van menselijke 

invloeden (pressoren). Zie het rapport van STOWA (2018) voor een uitgebreide beschrijving.  

 

De Eems wordt gekarakteriseerd als overgangswater (O2a) en voor dit type water is de 

gestandaardiseerde bemonsteringsmethode een ankerkuilvisnet met een gestandaardiseerde 

oppervlakte en gedurende een gestandaardiseerde tijd (Bioconsult, 2007). Hierbij wordt een zo breed 

mogelijk beeld verkregen van de aanwezige vissoorten. 

 

De vissoorten die behoren tot de referentie voor overgangswateren en de soorten die regelmatig in 

brakke wateren worden aangetroffen zijn ingedeeld in ecologische gildes volgens de indeling van Elliott 

& Hemingway (2002) voor estuaria. De door hen onderscheiden gildes zijn (o.a.): 

• diadrome soorten (CA) die migreren tussen zee en rivier en het estuarium als trekroute 

gebruiken en soms ook (tijdelijk) als opgroeigebied; 

• estuarien residente soorten (ER) die hun totale levenscyclus in het estuarium kunnen doorlopen; 

• mariene juvenielen (MJ), mariene soorten waarvan de jonge exemplaren kunnen opgroeien in 

een estuarium; 
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• mariene seizoengasten (MS), mariene soorten die in een vast seizoen een estuarium kunnen 

bezoeken. 

 

Het voorkomen van de aantal soorten die tot de verschillende gildes behoren geeft een indicatie van de 

gezondheid van het systeem. Hiervoor is er een maatlat ontwikkeld. Bij de overgangswateren type O2a 

is per ecologische gilde gekozen voor twee soorten als vertegenwoordiger: 

• spiering en fint (diadroom); 

• slakdolf en bot (estuarien resident); 

• haring en wijting (marien juveniel). 

 

De seizoensgasten worden voor de abundantie niet kwantitatief beschouwd, onder andere omdat de 

trefkans van deze soorten in de reguliere monitoring klein is 

 

Toepassen KRW maatlat met gebruik van gegevens van anker- en staande kuil 

De KRW maatlat voor abundantie voor de Eems is specifiek ontwikkeld om de data vanuit de 

bemonstering van de ankerkuil te gebruiken en zijn alle getallen uitgedrukt in aantal individuen per 80 

m2 per uur, zie Tabel 3 hieronder. De gegevens uit de staande kuil zijn in dezelfde eenheid uitgedrukt en 

het is dus mogelijk om te kijken of de gegevens uit de staande kuil tot dezelfde beoordeling in het kader 

van de KRW komen van de Eems als die van de ankerkuil. De september bemonstering voor de staande 

kuil is door materiele pech niet uitgevoerd. Hierdoor is het niet mogelijk een volledig vergelijking te 

maken met de ankerkuil. Het meetstation Oterdum valt in het ‘mesohaline’ deel van de Eems. Er is een 

eerste aanzet gemaakt om de gegevens van de ankerkuil en staande kuil te beoordelen volgens de KRW 

systematiek.  

Bron: STOWA, 2018. 
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Tabel 3. De getallen uit de mei bemonsteringen van de ankerkuil en staande kuil zijn gebruikt om de aantallen per 

soort en leeftijdsklassen te bepalen. De indeling in gemaakt volgens Tabel 2 (bij lengte-frequentie) 

  
Ankerkuil 

Aantallen per 
80m2/uur 

Score 
Staande kuil 

Aantallen per 
80m2/uur 

Score 

Spiering 0+ 0 Nee 110,9 Nee 

 Subadult 46,7 Nee 87,3 Nee  

Adult 215,1 1 150,9 1 

Fint 0+ 0 Nee  0 Nee 

 Subadult 0,8 1 1,2 1 

Adult 1,4 1 2,4 1 

Bot  4,36 1 37,6 1 

Haring  55,9 1 237,6 1 

Slakdolf  6,97 1 9,7 1 

Wijting  8,2 1 12,4 1 

Som   7  7 

 

 

De getallen voor de staande kuil en ankerkuil geven een vergelijkbaar signaal als het gaat om spiering, 

fint, slakdolf en wijting. Haring en bot komen in hoger getallen voor in de ankerkuil dan in de staande 

kuil.  

Voor de deelmaatlat soortensamenstelling wordt het aantal soorten in de vijf gildes genomen. Er is een 

referentielijst samengesteld voor alle Nederlandse overgangswateren op basis van historische 

beschrijvingen voor Eems-Dollard en Westerschelde, aangevuld met informatie over de Zuiderzee 

(STOWA, 2016). Zie ook Bijlage 4. 
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Tabel 4. De gevangen soorten zijn volgens de referentielijst ingedeeld in de verschillende gildes en dat geeft 

onderstaand overzicht. Gegevens van mei bemonstering 

 Ankerkuil Klassengrens Score Staande kuil Klasse Score 

Aantal diadrome 
soorten 

3 Ontoereikend-
slecht 

0,2 3 Ontoereikend-
slecht 

0,2 

Aantal estuarien 
residente soorten 8 

Matig-
ontoereikend 0,4 7 

Matig-
ontoereikend 0,4 

Aantal kinderkamer 
soorten 

10 
Zeer goed-

goed 
0,8 6 Goed-matig 0,6 

Aantal soorten 
seizoensgasten 

3 
Matig-

ontoereikend 
0,4 2 

Ontoereikend-
slecht 

0,2 

Aantal 
zoetwarersoorten 

0 nvt - 0 Nvt - 

 

 

De waardering van de ecologische toestand van vis op basis van de staande kuil is slechter dan voor de 

ankerkuil. Er is vooral een verschil in de kinderkamer soorten, waarbij de staande kuil wat minder 

soorten vangt dan de ankerkuil. Zie Tabel 5.  

 

Tabel 5. Overzicht van soorten per gilde voor de mei bemonstering 

Gilde Ankerkuil Staande kuil 

Diadrome soorten (CA) Fint, paling, spiering Fint, drie-doornige stekelbaars, spiering 

Estuarien residente soorten (ER) Zandspiering, glas grondel, slakdolf, 
zeedonderpad, bot, dikkopje, Lozano’s 

grondel, kleine zeenaald 

Zandspiering, slakdolf, bot, Lozano’s grondel, 
brakwater grondel, dikkopje, kleine zeenaald 

Kinderkamer soorten (MJ) Rode poon, haring, kabeljauw, schar, 
wijting, schol, tarbot, griet, tong, 

dwergbolk 

Rode poon, haring, wijting, schol, tarbot, tong 

Seizoensgasten (MS) Geep, ansjovis, sprot Geep, ansjovis 

 

 

De waargenomen verschillen tussen de twee methoden wordt behandeld in de discussie.    
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Discussie 
 

Jaarrond metingen 

Uit de resultaten van de bemonsteringen door het jaar heen komt duidelijk naar voren dat de visfauna 

sterk verschilt tussen de jaargetijden en er onderscheid gemaakt kan worden tussen vier perioden als 

het gaat om soortensamenstelling en methoden. Lente (maar/april), zomer (mei, juni), najaar (oktober) 

en winter (november). De lente wordt gekenmerkt door schol, tong en fint, de zomer door sprot en bot, 

zomer/najaar door haring en het najaar door wijting en rivierprik en de winter door slakdolf. Schol en 

kleine zeenaald worden het hele jaar door gevangen. Dit geeft aan dat het jaarrond monitoren een 

ander, en completer, beeld geeft van de visfauna.  

 

De twee parameters die gebruikt worden om de soortensamenstelling te beoordelen, soortenrijkdom en 

-diversiteit geven aan dat de ankerkuil een hogere diversiteit laat zien dan de staande kuil; in de lente 

worden meer soorten gevangen dan later in het jaar; en dat de diversiteit hoger is in de zomer. Voor de 

staande kuil is de diversiteit hoger in de winter en worden er gedurende het jaar geen significante 

verschillen gezien in het aantal soorten. Voor beide methoden lijkt bij de ebstroom een hoger aantal 

soorten en is er een hogere diversiteit. De verschillen tussen de twee methoden als het gaat om 

soortenrijkdom kunnen een gevolg zijn van de hoger meetintensiteit van de ankerkuil ten opzichte van 

de staande kuil, uitgedrukt in m2/uur. Hoe meer inspanning, hoe hoger de soortenrijkdom. Met de 

ankerkuil worden meer vierkante meters per uur bemonsterd dan met de staande kuil. 

 

De huidige bemonstering is gestopt in november. Gezien de geconstateerde verschillen in 

soortensamenstelling, aantallen en lengteklassen tussen de seizoenen wordt aanbevolen om ook in de 

wintermaanden (december-februari) te meten. Volgens de experts betrokken bij het project zouden de 

wintermaanden extra informatie opleveren. Het is juist tijdens de wintermaanden dat er veel gevangen 

kan worden, al is dit moeilijk te voorspellen qua vangsten met betrekking tot temperatuur. Als er haring 

en sprot aanwezig zijn, dan volgen de kabeljauw en wijting. Bovendien is er in februari de trek van 

stekelbaarzen en spiering. Als er gekozen zou moeten worden zou de winter de voorkeur hebben boven 

de zomer. In de zomer is er nu vaak een veel hogere temperatuur en dus veel kwallen. Boven de 20 

graden gaan veel vissen weg en is de waterkwaliteit minder vanwege gebrek aan zuurstof.  

 

Er zijn trends en verschillen te zien in de resultaten, maar er is heel veel variatie geconstateerd tussen 

de verschillende metingen. Een verhoogde meetinspanning als het gaat om aantallen bemonsteringen 

per keer is nodig om trends goed te kunnen bepalen. Deze conclusie is niet nieuw. In een rapport van de 

Waddenacademie uit 2015 is al geadviseerd om de frequentie van de KRW-ankerkuilbemonstering te 

verhogen naar elke maand en ook een extra meetpunt te plaatsen in de rivier de Eems (Baptist en 

Philippart, 2015). In de Wadden Sea Quality Status Reports van 2014 en 2019 (Jager et al., 2009; Tulp, et 

al., 2019) is eerder geconstateerd dat de trilaterale Waddenzee vismonitoring verbeterd zou kunnen 

worden door vaker in het jaar te meten en met een hogere frequentie.  
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Experts betrokken in het project zien ook een meerwaarde in het meenemen van de abiotische factoren 

(temperatuur, getijdefrequentie en -amplitude, doorzicht en saliniteit) en stellen voor om gedurende 5 

jaar lang elk jaar te meten en de resultaten te analyseren in het licht van de abiotiek om zo te kunnen 

bepalen met welke frequentie er gemeten zou moeten worden. Er zijn ook meerdere opties voor de 

frequentie van de metingen, bijvoorbeeld elk kwartaal of zes keer per jaar. Dit zou onderdeel van een 

vervolg kunnen zijn. 

 

Methoden vergelijken 

Het vergelijkend onderzoek had als doel te verkennen of de staande kuil een aanvulling op, of zelfs een 

(goedkoper) alternatief voor, de ankerkuil zou kunnen zijn.  

 

De twee methoden verschillende in de aantallen, soorten en lengteklassen van vis. De ankerkuil vangt 

25% meer biomassa aan vis dan de staande kuil en er is tijdens eb een 50% hoger vangst dan tijdens 

vloed voor beide methoden. Beide verschillen zijn statistisch significant. Er zijn statistisch significante 

verschillen in de aantallen en soortencompositie tussen de twee methoden – ook over tijd. Dit betekend 

dat de twee methoden verschillende soorten bemonsteren, ook dat er gedurende het jaar een algehele 

verandering in de samenstelling van de gevangen vis is. Er worden ook significant meer soorten 

gevangen in de ankerkuil dan in de staande kuil. De verschillen tussen de twee methoden als het gaat 

om soortenrijkdom kunnen een gevolg zijn van de hoger meetintensiteit van de ankerkuil ten opzichte 

van de staande kuil, uitgedrukt in m2/uur. Hoe meer inspanning, hoe hoger de soortenrijkdom. Met de 

ankerkuil worden meer vierkante meters per uur bemonsterd dan met de staande kuil. 

 

De verschillen tussen biomassa zijn minder groot tussen de twee methoden dan de verschillen in lengte-

frequentie waarbij de staande kuil meer kleiner vis lijkt te vangen. Dit is vooral duidelijk als het gaat om 

kleine zeenaald, tong, schar, schol, bot, spiering en haring. In de wintermaanden worden sprot en 

wijting vooral in hoge aantallen in de staande kuil gevangen. Dat de staande kuil minder grote vis vangt 

dan de ankerkuil is mede het gevolg van het plaatsen van een keerwant in de staande kuil. De plaatsing 

van de keerwant in de staande kuil is van belang om ervoor te zorgen dat er geen zeezoogdieren in het 

net komen en verdrinken. Het heeft echter wel invloed op de visvangsten als het gaat om grote vis en 

snel zwemmende soorten (zoals haring en wijting). Om een completer beeld te krijgen van de 

visgemeenschap wordt aanbevolen om de staande kuil techniek gedurende een getij per seizoen te ijken 

met een ander tuig zoals een drijfnet. Als de netten gelijktijdig gebruikt worden, kan bepaald worden 

welke vissoorten en -lengtes in het water aanwezig zijn.  

 

De ankerkuil vangt meer haring, sprot, slakdolf, fint en rivierprik en de staande kuil vangt meer spiering, 

wijting en platvis in het algemeen. In de staande kuil worden juveniele haring, spiering, bot, schol, schar 

en tong goed gevangen, vooral in het voorjaar en de zomer. 

 

De hogere vangsten tijdens eb in vergelijking tot vloed kan duiden op een influx van mariene en 

estuariene soorten. Volgens Duitse experts is in het algemeen de bovenloop van de Eems niet zo slecht 
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in vergelijking met de andere estuaria zoals Weser en Elbe (persoonlijke mededeling Dr. Kopetsch). De 

echt slechte omstandigheden in de Eems zijn benedenloops. Voor de soorten die hiervan afhankelijk zijn 

zien we ook lage aantallen in de bovenloop. Dit zijn: fint, prikken en spiering. De (hoge) vangsten van 

juveniele fint en spiering in de Eems die vooral in het voorjaar te zien zijn en vooral in de staande kuil, 

betreffen waarschijnlijk individuen die naar de Eems migreren vanuit andere estuaria. Er zijn geen 

signalen dat deze soorten een succesvolle reproductie hebben in de Eems. Er worden geen eieren of 

larven van fint gevonden en larven van spiering zijn erg zeldzaam. Uit een trendanalyse van de KRW data 

van 2007-2017 is een significante positieve trend in abundantie van haring gezien (Jager et al., 2018). De 

haring is waarschijnlijk afkomstig van de Noordzee populatie. Zie ook Bijlage 2. Door het kleine aantal 

monsterpunten is het met de huidige data-set niet mogelijk te bepalen of er een verschil zit in vangsten 

tussen eb en vloed voor de beide methoden apart en of er voor de staande kuil een dag/nacht effect is 

op de vangst- of soortensamenstelling en kunnen we deze variabelen voorlopig weglaten in de analyses.  

 

Bij het beoordelen van de vangstresultaten van de beide vangtuigen moet in de analyse meegenomen 

worden dat in de staande kuilnetten keerwant is aangebracht en in de ankerkuil niet. Onbekend is in 

welke mate dit doorwerkt in de selectiviteit van het vangtuig. In de reguliere visserijpraktijk is het een 

gegeven dat keerwant de vangst van grotere exemplaren vermindert. Bovendien, voor de staande kuil 

methode werd naar mate het jaar vorderde steeds meer ervaring opgedaan over hoe het net het beste 

werkt. Dit gegeven heeft mogelijk ook invloed op de vangsten als het gaat om aantallen gevangen vis. 

Verder heeft deze methode ook ’s nachts door gevist, terwijl de Duitse ankerkuil methode alleen 

overdag viste.  

 

De twee methoden vangen weliswaar verschillende soorten, maar (naast bovengenoemde factoren) zijn 

ook gebruikt op verschillende locaties – vooral vanwege de specifieke eigenschappen van de methoden. 

De ankerkuil is beter geschikt voor de meer open, en dieper water van de geul, terwijl de staande kuil 

goed in wat ondieper water (1-4 m bij laagwater) en dichter langs de kust gebruikt kan worden. Dit 

betekent dat de methoden goed aanvullend op elkaar kunnen zijn. 

 

Analyse voor Kaderrichtlijnwater (KRW) 

De gegevens van de staande kuil en de ankerkuil zijn gebruikt in de KRW analyse. Het was niet mogelijk 

om een volledige vergelijking te doen omdat de september bemonstering van de staande kuil niet 

mogelijk was door materiaal pech. Een eerste aanzet met de resultaten van mei, laat zien dat als het 

gaat om abundantie, de resultaten van beide methoden een redelijk overeenkomstig beeld geven van 

de goede ecologische toestand van de mesohalien deel van de Eems bij Oterdum. 

 

Voor de soortensamenstelling geven de getallen van de staande kuil een slechtere toestand aan dan de 

ankerkuil. Dit is echter wel te verwachten. De maatlat is ontwikkeld op basis van de 

bemonsteringsmethodiek van de ankerkuil en reflecteert hiermee de vangsten van deze methode. Zoals 

eerder is benoemd, heeft de ankerkuil een hogere meetintensiteit ten opzichte van de staande kuil, 

uitgedrukt in m2/uur. Hoe meer inspanning, hoe hoger de soortenrijkdom. Met de ankerkuil worden 
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meer vierkante meters per uur bemonsterd dan met de staande kuil en dus meer soorten gevangen. De 

resultaten van de staande kuil zijn dus minder geschikt om toe te passen op de maatlat voor 

soortensamenstelling dan op die voor abundantie.  

 

Conclusies en aanbevelingen 
De gegevens die gedurende het jaar zijn verzameld tijdens deze uitgebreide monitoring kunnen een 

waardevolle basis vormen voor toekomstig werk. Enerzijds als een eerste achtergrondmeting voor de 

maatregelen die gepland zijn in het gebied, anderzijds als een bijdrage aan de huidige discussies over de 

basismonitoring in het Waddengebied. 

 

Jaarrond meten 

Het jaarrond monitoren geeft een ander, en completer, beeld van de visfauna dan monitoring op twee 

tijdstippen in het jaar als het gaat om aantallen, soortensamenstelling en lengte-opbouw van de 

vispopulaties. Omdat het lastig is conclusies te trekken op basis van één jaargang, wordt aanbevolen om 

het programma enkele jaren te herhalen. Hiernaast wordt aanbevolen om het programma ook in de 

wintermaanden (december – februari) te laten plaatsvinden omdat kennis over de visstand in de 

wintermaanden nu grotendeels ontbreekt. Dit zou vooral voor de pelagische soorten van belang zijn. 

Tevens wordt een hoge meetfrequentie aanbevolen als het gaat om het aantal bemonsteringen per 

keer. 

 

Intensievere samenwerking met Duitsland wordt aanbevolen als het gaat om uitbreiding van de 

ankerkuil bemonsteringen in de Eems.  

 

Vergelijking methoden 

De resultaten van de staande kuil zijn aanvullend op die van de ankerkuil als het gaat om de soorten en 

lengte-klassen die gevangen worden. Bovendien, kan de staande kuil gebruikt worden op locaties waar 

de ankerkuil niet gebruikt kan worden als het gaat om diepte (1-4 m) en kustgebonden locaties. Het 

wordt aanbevolen om de staande kuil methode verder te ontwikkelen en ijken te gebruiken als 

monitorings-methode in de Waddenzee en als aanvulling op de bestaande methoden.  

 

De methoden lijken elkaar goed aan te vullen, vooral als het gaat om soorten en lengte-opbouw, en het 

wordt aanbevolen om het vergelijkend programma zoals in 2019 is uitgevoerd jaarlijks of twee jaarlijks 

te herhalen gedurende een aantal jaar om een vollediger beeld te krijgen van de vispopulaties in de 

Eems. 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Achtergrond tabellen 

Staande kuil 

 

Datum Getijdefase en - 
richting 

Netten lichten - start Netten lichten - finish 
Dag of nacht 

28-3-2019 eb - ZO 09:00 10:45 Dag 

28-3-2019 vloed - NW 09:00 10:45 Dag 

29-3-2019 eb - ZO 09:40 11:45 Dag 

29-3-2019 vloed - NW 09:40 11:45 Dag 

18-4-2019 eb1 - ZO 04:00 06:30 Nacht 

18-4-2019 vloed1 - NW 04:00 06:30 Nacht 

18-4-2019 eb2 - ZO 16:30 20:00 Dag 

18-4-2019 vloed2 - NW 16:30 20:00 Dag 

21-5-2019 eb1 - ZO 06:00 10:15 Dag 

21-5-2019 vloed1 - NW 06:00 10:15 Dag 

21-5-2019 eb2 - ZO 19:45 22:00 Dag 

21-5-2019 vloed2 - NW 19:45 22:00 Dag 

27-6-2019 eb1 - ZO 00:00 02:00 Nacht 

27-6-2019 vloed1 - NW 00:00 02:00 Nacht 

27-6-2019 eb2 - ZO 12:30 14:45 Dag 

27-6-2019 vloed2 - NW 12:30 14:45 Dag 

16-10-2019 eb1 -ZO 18.30 21.00 Dag 

17-10-2019 eb2 – ZO 07.30 09.30 Nacht 

20-11-2019 eb1 – ZO 21.30 23.00 Nacht 

20-11-2019 vloed1 - NW 21.30 23.00 Nacht 

21-11-2019 eb2 - ZO 11.00 13.00 Dag 

21-11-2019 vloed2 - NW 11.00 13.00 Dag  
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Datum 
Oppervlakte water 

temperatuur 
°C 

Conductiviteit 
µS/cm Saliniteit ppt Zuurstof O2 

mg/l Lucht temperatuur °C 

28-3-2019 7,6 17,52 10 NA 9 

29-3-2019 7,6 17,52 10 NA 9 

18-4-2019 9,7 24,1 14,2 10,8 10 

18-4-2019 11,8 24,1 14,3 68,7 20 

21-5-2019 14,8 31,9 18,8 1,78 13 

21-5-2019 15,1 32,1 19,7 1,97 10 

27-6-2019 NA NA NA NA NA 

27-6-2019 19,8 35,2 22,1 1,74 25 

17-10-2019 14 5,97 3,1 1,85 NA 

17-10-2019 14 5,97 3,1 1,85 NA 

21-11-2019 5,7 NA 15 NA NA 

21-11-2019 5,7 NA 15 NA NA 

 
 

 

 

 

  



 

                                                             
Vis in het Eems estuarium beter in beeld rapportage visbemonstering 2019                                                               

 34 
 

Ankerkuil 

Abiotische gegevens  

Datum Tijd Event 

Oppervlakte 
water 

temperatuur 
°C 

Conductiviteit 
µS/cm 

Saliniteit 
ppt 

Zuurstof O2 
mg/l 

pH Getijdefase 

26-3-2019 05:12 Put in 7,4 23.030 13,83 11,01 7,57 eb 

26-3-2019 08:27 Heave 7,3 18.460 10,88 10,91 7,67 eb 

26-3-2019 10:10 Put in 7,4 17.503 10,27 10,62 7,64 vloed 

26-3-2019 13:10 Heave 7,4 25.688 15,57 10,64 7,73 vloed 

18-4-2019 07:10 Put in  9,4 22.445 13,5 9,76 7,53 vloed 

18-4-2019 09:55 Heave 9,2 29.107 17,91 10,41 7,78 vloed 

18-4-2019 13:30 Put in  9,7 29.149 17,96 10,07 7,84 eb 

18-4-2019 16:30 Heave 10,7 23.681 14,34 10,26 7,81 eb 

21-5-2019 16:05 Put in 14,2 36.504 23,1 8,4 7,87 eb 

21-5-2019 19:05 Heave 14,4 33.392 20,95 8,16 7,83 eb 

22-5-2019 10:15 Put in 14,1 30.499 18,95 8,33 7,83 vloed 

22-5-2019 13:15 Heave 14,3 35.653 22,52 8,34 7,83 vloed 

26-6-2019 08:20 Put in  21 39.154 24,99 6,86 7,54 eb 

26-6-2019 11:35 Heave 21,1 36.237 22,98 6,88 7,85 eb 

26-6-2019 13:45 Put in  21,2 35.704 22,56 6,86 7,88 vloed 

26-6-2019 16:15 Heave 21 38.738 24,71 6,93 7,9 vloed 

18-9-2019 05:30 Put in 16,6 46.681 30,04 7,98 8,17 eb 

18-9-2019 08:15 Heave 15,5 43.624 28,16 8,32 8,19 eb 

18-9-2019 10:35 Put in 15,9 43.359 28,3 8,16 8,14 vloed 

18-9-2019 13:05 Heave 15,5 45.367 29,52 8,05 8,12 vloed 

23-10-2019 08:35 Put in  12,33 36.870 23,35 8,88 8,78 eb 

23-10-2019 12:00 Heave 12,6 29.910 18,57 7,75 9 eb 

23-10-2019 15:00 Put in  12,69 30.750 19,07 7,89 9,3 vloed 

23-10-2019 17:15 Heave 12,61 35.380 22,34 8,34 9,04 vloed 

22-11-2019 09:25 Put in  5,7 30.542 18,71 13,68 7,94 eb 

22-11-2019 13:10 Heave 6,6 21.416 12,72 10,92 7,89 eb 

22-11-2019 15:00 Put in  5,7 24.028 14,48 10,53 7,84 vloed 

22-11-2019 17:30 Heave 5,7 28.720 17,59 10,58 7,9 vloed 
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Ontwikkeling oppervlakte watertemperatuur en saliniteit door het jaar heen voor de staande kuil en de ankerkuil 

locaties. De staande kuil meting voor saliniteit in oktober is mogelijk een meetfout.  
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Bijlage 2. Quick scan vergelijking Eems met Eider en Weser 

Deze quick-scan is uitgevoerd in september 2019 ter voorbereiding van een eventuele persmoment 

 

De Eems estuarium heeft in vergelijking met de Eider en de Weser een veel lager abundantie (ind./h/80 

m²) aan vissen. Het aantal soorten die er voorkomen (72) is vergelijkbaar met de Weser (79) en hoger 

dan de Eider (45). De Eider heeft echter een veel kleiner en korter gradiënt. 

 

In vergelijking met de Weser zijn er 75% minder vissen in de Eems en 60% minder dan de Eider.  

 

Het feit dat er relatief veel soorten in de bemonsteringen voorkomen voor de Eems zou perspectief voor 

herstel kunnen geven. Echter door de zeer kleine aantallen van de meeste soorten (50 v.d. 72 soorten) is 

dit niet zeker.  

 

Voor de soorten die van de benedenloop van de rivier afhankelijk zijn zien we ook lage aantallen in de 

bovenloop. Dit zijn: fint, prikken en spiering. De (hoge) vangsten van juveniele fint en spiering in de 

Eems betreffen waarschijnlijk individuen die naar de Eems migreren vanuit andere estuaria. Er zijn geen 

signalen dat deze soorten een succesvolle reproductie hebben in de Eems. Er worden geen eieren of 

larven van fint gevonden en larven van spiering zijn erg zeldzaam. Dit is vermoedelijk het gevolg van de 

slechte abiotische omstandigheden zoals waterkwaliteit in de paaiplekken die het ontwikkelen van de 

eieren en jong vis beperken. 

 

In vergelijking met de Eider en de Weser doet de haring het goed in de Eems. De vissen zijn afkomstige 

van de Noordzee populatie. De zichtpredatoren zoals spiering doen het slecht. 

 

In vergelijking met de andere twee rivieren zijn er de volgende verschillen tussen soorten: 

• Iets meer in de Eems: haring, ansjovis, wijting (alle afkomstig van de Noordzee) 

• Minder in Eems: stekelbaars en bot 

• Veel minder in Eems spiering 

 

In de Weser zijn het vooral marien juveniel (haring), estuarien resident (bot) en trekvissen zoals spiering 

die het goed doen. In de Eider doen de residente soorten het relatief slecht, maar trekvissen en marien 

juvenielen doen het wel goed. Voor de Eems doen marien juvenielen zoals haring het ook goed. Deze 

zijn waarschijnlijk afkomstig van de Noordzee populatie (zie hieronder).  

 

Trendanalyse Eems 

Uit de trendanalyse van Jager et al., 20184 van gegevens in de Eems locaties Spijk en Oterdum tussen 

2007 en 2017 komt het volgende: 

 
4 Jager, Z., R. Pesch, J. Scholle, D. Kopetsch, 2018. Statistical comparisons and Trend analysis of Fish 

in the Ems estuary. Study, commissioned by Waddenvereniging. Report ZWA 2018/02. 
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• Er is geen significante trend in de totaal aantal vissoorten  

• Totale abundantie laat een positieve trend zien, maar de biomassa doet dit niet 

• De negatieve trend in juveniele spiering is significant, maar voor de adulten is er geen trend 

waar te nemen 

• De positieve trend in abundantie van haring is significant. De haring is waarschijnlijk afkomstig 

van de Noordzee populatie5.  

• Voor alle andere soorten is er geen statistisch significante trend waar te nemen. 

 

Informatie van Duitse experts 

In het algemeen is de bovenloop van de Eems niet eens zo slecht in vergelijking met de andere estuaria. 

De echte slechte omstandigheden zijn benedenloops. Voor de soorten die hiervan afhankelijk zijn zien 

we ook lage aantallen in de bovenloop. Dit zijn: fint, prikken en spiering. De (hoge) vangsten van 

juveniele fint en spiering in de Eems betreffen waarschijnlijk individuen die naar de Eems migreren 

vanuit andere estuaria. Er zijn geen signalen dat deze soorten een succesvolle reproductie hebben in de 

Eems. Er worden geen eieren of larven van fint gevonden en larven van spiering zijn erg zeldzaam.  

 

Het Eider estuarium is in vergelijking met de anderen erg klein met een steile gradiënt van zout naar 

zoet. Het getij is niet helemaal natuurlijk en wordt gedomineerd door de sluisactiviteiten bij de 

riviermonding. De brakke zones zijn dus kort en variabel in vergelijking met de Eems en Weser. 

Desalniettemin is er een hoge abundantie, vooral smelt is een dominante soort. Er is ook een hoge 

abundantie van juveniele haring, hetzelfde als de Eems. 

 

Grootste verschil is waarschijnlijk met de Elbe, maar daar zijn geen complete gegevens voor KRW voor te 

vinden. Wat we wel weten is dat de zomervangsten erg hoog zijn (> 15.000 Ind./80m²) vooral door 0+ 

spiering. De vangsten zijn beperkt van zoet (limnic) tot brak (mesohaline). 

  

 
5 Most likely the autumn spawning population belonging to ICES Subarea 4 

and divisions 3.a and 7.d, North Sea, Skagerrak and Kattegat, and eastern English Channel 
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Bijlage 3. Statistische analyses en grafieken 
RESULTATEN EEMS VISBEMONSTERING  

Analyses Britas Klemens Eriksson 

 

There is a comparison of species compositions and total catch – using kg catch per 80 m2 opening and per hour 

(kg/hour/80m2 opening) for both methods. In the statistical analyses October is deleted, not to bias the 

comparison, since flood data is missing for the NL catch in October. In the species plots not, since the composition 

did not really differ between tides (only amount).  

 

Differences in total catch: 

Summary – the German method catches 25 % more fish (significant effect), and the catch is 50 % higher at ebb 

than flood tide (significant effect) (Figure 1). There is no interaction between tide and method or tide and month. 

However, the effect of method depend strongly on month (Figure 2). The German method caught more fish in May 

and June, while the Dutch method caught more fish in autumn. Note that variation is very high – and this is clearly 

a problem. The variation is very high between samples, indicating that we may need to sample more frequent to 

evaluate the trends. It was not possible to analyse the difference between eb and flood for the two methods 

separately due to lack of replicates.  

 

Analysis of Variance Table 

Response: log10(sum) 

               Df   Sum Sq  Mean Sq  F value    Pr(>F)    

method          1  0.46920  0.46920  10.8501  0.009319 ** 

month          4  0.37888  0.09472   2.1904  0.151097    

tide            1  0.53192  0.53192  12.3006  0.006648 ** 

method:month   4  1.44736  0.36184   8.3675  0.004221 ** 

Residuals       9  0.38919  0.04324     

 

 
Figure 1. Effects of method and tide on total weight of catch. Means and 95 % confidence intervals of the real data. 
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 Figure 2. Differences in total catch biomass per month. Means and 95 % confidence intervals of the real data. 

 

 

Differences in Species richness: 

Summary – the German method catch more species of fish (significant effect), and there is  a trend towards more 

species at ebb – however this is very minor (Figure 3). There is no interaction between tide and method or tide and 

month. However, the effect of method depend on month (Figure 4). The German method caught more species of 

fish during the spring, but not in summer and autumn. Note that species richness is a very poor measure of 

diversity, and that I depends of effort. The effort is higher for the German method (more square meter per hour).  

 

Species richness 

Response: S 

             Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     

method        1   96.8  96.800 25.0345 0.0007355 *** 

month         4   83.2  20.800  5.3793 0.0171425 *   

tide          1   16.2  16.200  4.1897 0.0709728 .   

method:month  4   64.2  16.050  4.1509 0.0354677 *   

Residuals     9   34.8   3.867    

 

  
 

Figure 3. Effects of method and tide on species richness. Means and 95 % confidence intervals of the real data. 
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Figure 4. Differences in species richness caught per month. Means and standard deviations of the real data. 

 

Differences in Species evenness: 

Summary – the German method tend to have a higher diversity of the catch, but this is very much a trend (Figure 

5). The diversity of fish is higher at ebb (Figure 5). There is no interaction between tide and method or tide and 

month. However, the effect of method depend strongly on month (Figure 6). The German catch is more diverse in 

summer while the Dutch catch is more diverse in winter.  

 

Response: (D) 

             Df   Sum Sq  Mean Sq F value   Pr(>F)    

method        1 0.035264 0.035264  3.7756 0.083892 .  

month         4 0.086466 0.021616  2.3144 0.136051    

tide          1 0.068288 0.068288  7.3114 0.024236 *  

method:month  4 0.263476 0.065869  7.0523 0.007426 ** 

Residuals     9 0.084060 0.009340  

 

 

  
 

Figure 5. Effects of method and tide on species richness. Means and 95 % confidence intervals of the real data. 
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Figure. 6. Differences in species richness caught per month. Means and standard deviations of the real data. 

 

 

Differences in species composition: 

Multivariate analyses: 

Summary – there is a significant difference in species composition between the methods and months – this 

difference is consistent with different methods (ANOSIM and PERMANOVA). Thus, the methods differ in which 

species they target and the community composition change with season. 

I have evaluated the PCRs and come to the conclusion that non-parametric methods are much more reliable for 

this data. Non-parametric analyses: 

NDMS plot and results from ANOSIM and Permanova 

   
Figure 7. Distribution of species and sampling points from the different methods. NDMS plot. Left figure: species 

points. Right figure: sampling points - Triangles denote Dutch sampling points, circles denote German sampling 

points. 

 

Result ANOSIM: Statistical test that evaluate differences in Bray Curtis dissimilarity index between Methods only. 

Shows that the method significantly explains 31 % of differences in the data (alone – without season)(R= 0.3128, 

p<0.001)(Figure 7)) 
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Result PERMANOVA: Non-parametric permutational anova that evaluate differences of all factors in the same 

analyses (think non-parametric anova). Is called adonis in R. Shows that species composition differ between 

method, tide and month (Figure 5). There is no interaction between tide and method or tide and month. However, 

the effect of method depend on month – and here is seems to mainly depend on differences in early spring and 

June (Figure 8) 

 

               Df  SumsOfSqs MeanSqs  F.Model     R2  Pr(>F)     

method         1     0.6422  0.64215  12.4837  0.16311   0.001 *** 

month          5     1.7268  0.34535   6.7138  0.43861   0.001 *** 

tide            1     0.1344  0.13438   2.6124  0.03413   0.013 *   

method:month   5     0.9192  0.18384   3.5740  0.23348   0.001 *** 

Residuals     10     0.5144  0.05144       0.13066           

 
Figure 8. Differences between methods, the colored surfaces encompass all sample scores – showing that the two 

methods do not overlap in NDMS space… thus, they are VERY different. 
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Figure 9. Differences between months and method, the colored surfaces show the standard deviation around the 

means for each month – showing that March-April, May-June and  October-November cluster together. Method 

are designated by different symbols. The monthly clustering is more clear for the Dutch data. 

 

SUMMARY – The non-parametric analyses based on Bray Curtis dissimilarities show that the method represent 

species differently – and that species composition changes with month. In Figures 7 and 8 the species to the top 

are more common in the Dutch method, and to the bottom in the German catches.  

 

Differences in individual species: 

 

 

 

 
Figure 10. Most common species caught with the two methods. 

 

Summary: shows that the German method (DE) catch more haring, sprot, slakdolf, fint and rivierprick. The Dutch 

method  (NL) catch more spiering, wijting, and flatfish in general. 
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Seasonality of 13 most common individual species (groups): This includes the 10 most common species for each 

method 

 

BIOMASS: 
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Figure 11. Mean biomass of the ten most common species and species groups for each method. Bars show the 

mean biomass in kg per hour per 80 m2 net opening (CPUE). Error bars denote SE.  

 



 

                                                             
Vis in het Eems estuarium beter in beeld rapportage visbemonstering 2019                                                               

 46 
 

Figure 12. Lengte-frequentie van 13 soorten in de verschillende seizoenen. Staafjes zijn de gemiddelde aantallen 

per uur per 80 m2 net opening (# CPUE). 
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Lengte-frequentie van kleine zeenaald in de 

verschillende seizoenen. Staafjes zijn de gemiddelde 

aantallen per uur per 80 m2 net opening (# CPUE). 

Lengte bij geslachtsrijpheid = ca 10 cm. De individuen 

zijn in de lente en najaar rondom of kleiner en in de 

zomer groter dan 10 cm. Max lengte = 18 cm 
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Bijlage 4. Overzicht visgilden voor KRW 
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