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Beleidsvragen
■ Levert de toepassing van de Nederlandse en de Vlaamse Kaderrichtlijn Water maatlat voor vis dezelfde Ecologische Toestand voor het 
Schelde-estuarium ?

■ Kunnen deze maatlatten aangewend worden voor de evaluatlemethodiek Schelde-estuarium van de Lange Termijn Visie?

Onderzoeksvragen
1 Welke signalen vangen beide methoden op?

1 Hoe vullen de methoden elkaar aan?

1 Kan een betere evaluatie methode voor het volledige estuarium ontwikkeld worden?

Project _ i
1 De Nederlandse en de Vlaamse methoden om vis te 
bemonsteren worden ter vergelijking simultaan over 
eenzelfde traject van het Schelde-estuarium 
toegepast.

1 In Nederland wordt In voor- en najaar subtidaal gevist 
met ankerkuil- en boomkor. Voor dit project wordt 
enkel de ankerkuil ingezet.

1 In Vlaanderen wordt intertidaal met dubbele 
schletfuiken bemonsterd in voorjaar, zomer en najaar.

1 In mei 2011 werd simultaan met ankerkuil en 
schletfuiken gevist nabij het Paulinaschor, de plaat van 
Valkenisse, Doei, Antwerpen en Steendorp.

1 Beide methoden bemonsteren een verschillend 
habitat. Op eenzelfde plaats in het estuarium worden 
dan ook niet precies dezelfde soorten gevangen (Tabel 
1). De maatlatten houden hiermee rekening.

1 In de Westerschelde lijken fuiken minder efficiënt dan 
in de Zeeschelde terwijl de ankerkuil overal even 
doeltreffend Is.

1 In het najaar wordt deze campagne herhaald, dit zal 
het beeld vervolledigen omdat de samenstelling van 
de vlsgemeenschap in het estuarium verschilt 
naargelang het seizoen.

Conclusies en aanbevelingen

Overzicht (aan/afwezigheid) van de m eest abundant gevangen soorten in het Schelde-estuariulm  m ei 2011 
zout brak lichtbrak

fuik ankerkuil fu ik  ankerkuil fu ik  ankerkuil
bot
tong
spiering
brakwatergrondel
driedoornige stekelbaars
zeebaars
haring
dikkopje
paling
sprot
kleine zeenaald
snoekbaars
zandspiering
Lozano's grondel
kolblei
brasem
ansjovis
steenbolk
glasgrondel
fin t
zeeforel
smelt
schol
rivierprik
blauwbandgrondel
blankvoorn

Dit onderzoek is nog In uitvoering, de onderzoeksvragen kunnen dus nog niet beantwoord worden

D ubbele schietfu ik

Onderzoek uitgevoerd door:

imares (ájÍL inbo
WA  G E N I N G E N E  instituut voor natuur- en bosonderzoek . chelde commissie

vlaam s node /landse

16

http://www.vnsc.eu
mailto:kees.goudswaard@wur.nl

