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Samenvatting

In  2013 is een voor- en na jaar bem onstering op de W esterschelde uitgevoerd m et een ankerkuil waarvan 
de resultaten in d it rapport worden gepresenteerd. De resu lta ten passen in de m eerjarige data 
verzam eling voor de Europese kader rich tlijn  w a te r betreffende de overgangsw ateren op Nederlands 
gebied. Deze bem onstering is aanvullend op een identieke bem onstering op het Belgische deel van het 
Schelde estuarium . D it ja a r is een eerste ve rge lijk ing  tussen alle beschikbare ja ren  gem aakt.
H ieru it b lijk t dat e lk ja a r bepaalde pelagische soorten worden gevonden die op geen enkele andere wijze 
worden bem onsterd. Het gaat h ierb ij vaak om in aantal en biomassa dom inante soorten. De ankerkuil 
bem onstering is daarom  een geschikt m iddel om deze soorten te m onitoren.
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1 Inleiding

De W esterschelde is het estuariene overgangsgebied van zoet naar zout w ater van de riv ie r de Schelde 
op Nederlands grondgebied en is m et de m onding van de riv ie r de Eems een van de twee m in of m eer 
na tuu rlijke  riv ierm onden in Nederland. De W esterschelde en een deel van de aangrenzende 
bovenstroom se Zeeschelde in België kwalificeren zich beide als Natura 2000 gebied voor het hab ita ttype 
1130.
In het Delta gebied is de W esterschelde de enige m in of m eer na tuu rlijke  riv ie rm ond ing  die voor de 
Kaderrich tlijn  W ater ais overgangsw ater van het zoet-zout type kan worden aangem erkt hoewel ook de 
kunstm atige u itw atering  van de Nieuwe W aterweg - en m et enig voorbehoud ook het H aringvlie t - ais 
overgangsw ater van d it type zou kunnen worden aangem erkt.
De W esterschelde is de blauwe toegangsweg to t de havens van A ntw erpen, Terneuzen, Vlissingen en 
Gent en ten gunste van die functie  is de riv ie r in recente ja ren  u itged iep t om steeds grotere schepen 
toegang te geven to t die havens, waar ook m iljoenen mensen wonen, werken en recreëren. De 
W esterschelde ook de blauwe toegangsweg voor trekvissen tussen zoet en zoutw ater, paai- en 
leefgebied voor estuariene soorten en kinderkam er van m ariene vissen. Som m ige van deze soorten zijn 
kritische soorten die speciale aandacht vragen waaronder: za lm , zeeforel, houting, e lft, f in t, zeeprik en 
riv ie rp rik , ansjovis, spiering en zeebaars (B reine, 2009).
De W esterschelde is ook het laatste s tuk van de afw atering van een gebied van 21,860 km 2 in F rankrijk , 
België en Nederland en "w as" daarm ee ook lange tijd  het open riool van grote  steden ais Brussel en 
Antw erpen. Organische belasting zorgde voor een zeer laag zuurs to f gehalte van het w ater w aardoor alle 
leven in de riv ie r werd bepaald. Vissen waren zeldzaam of afwezig en de laatste beroepsvisser van paling 
moest ander w erk  zoeken.
Het herste llen, onderhouden en handhaven van de Westerschelde to t een gebied m et een goede 
ecologische toestand is in het kader van N atura-2000 en de Kaderrich tlijn  W ater een bron van 
voortdurende zorg en aandacht. Vissen zijn in d it verband een diergroep die op velerle i w ijze aan 
m ense lijk  ingrijpen in het Schelde bassin b lootstaan en daarm ee ook een indicatie vorm en van 
veranderingen in positieve en negatieve zin. H iervoor zijn m eerjarige gegevens bestanden van 
w aarnem ingen noodzakelijk. Demersale visbestanden worden gevolgd via het Demersal Fish Survey 
bestandsopnam e program m a dat gerich t op platv is eenmaal per ja a r in de herfs t w ord t u itgevoerd. 
Aanvullend daarop is een bem onstering van het vooral pelagische visbestand door m iddel van een 
ankerkuil v isserij methode.
De hier gerapporteerde bem onstering be tre ft daarom ook het verw erven en opbouwen van een m eerjarig 
databestand da t beschikbaar is voor de m ilieu effecten studies die in d it gebied. Vanaf 2007 is deze 
bem onstering uitgevoerd - m et een onderbreking in 2010 -  en is daarm ee de zesde jaarserie  van een 
voor- en na jaar bestandsopnam e. Aansluitend op deze bestandsopnam e w ord t op het Belgisch deel van 
het Schelde estuarium  sinds 2011 een identieke bem onstering m et het zelfde vaartu ig  en vistu ig 
u itgevoerd w aardoor een reeks van 8 m onsterpunten over het gehele getijdengebied van de Schelde 
w ord t verkregen. De resultaten van de vangsten op de Zeeschelde worden ja a rlijk s  in een Belgische 
rapportage apart gepresenteerd (B re ine, 2013 in prep)
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2 Kennisvraag

Het estuarium  van de Schelde is in Nederland één van de twee min of m eer na tuu rlijke  riv ierm onden m et 
een van zoet naar zout overgangsw ater da t ais Natura 2000 gebied is aangemeld. Ook in België is een 
g root deel van de Zeeschelde ais N atura2000 estuarium  en KRM overgangsw ater beschermd gebied 
aangem erkt. Zowel in Nederland ais België zijn e r m eerdere aangrenzende gebieden die eveneens op de 
Natura 2000 lijs t z ijn  geplaatst, m aar zich n iet ais overgangsw ater kwalificeren. Binnen het Natura 2000 
gebied W esterschelde worden er zes hab ita ttypen herkend waarvan er drie van belang zijn voor vissen. 
D it be tre ft:

• H1110 perm anent m et zeewater van geringe diepte overstroom de zandbanken
• H l 130 estuaria
• H l 140 onbegroeide droogvallende zandbanken en slikken

Ten oosten van de lijn  V lissingen-Breskens is sprake van een estuarium  (H l 130). Hier maken
onbegroeide en droogvallende zandbanken en slikken (H l 140) deel van uit. In  de m onding van de
W esterschelde, ten westen van de lijn  V lissingen-Breskens, gaat het om H1110 en H l 140. Het 
hab ita ttype  w aarvoor in het kader van Natura 2000 u itbre id ing w ord t nagestreefd be tre ft H l 130 estuaria 
(inc lus ie f H l 140 - onbegroeide droogvallende zandbanken en slikken). D it is het gebied w aar de 
m on ito ring  van vissen plaats v ind t die in d it rapport w ord t gesproken.
V anu it de Kader R ichtlijn W ater w ord t gerich t gevraagd om data verzam eling van de soortsam enste lling, 
de biomassa en de lengtefrequentieverde ling van de aangetroffen soorten vis. Het z ijn  deze param eters 
die tijdens  het ve ldw erk zijn verzam eld in het ob jectie f van het opbouwen van een m eerjarig  
databestand waarin lange te rm ijn  trends zichtbaar worden.

6 van 19 Rapportnummer C165/13



3 Methoden

De toegepaste m onsterm ethode is die van de ankerkuil die als v isserij techn iek is besproken in 
voorgaande rapportages, o.a. in Goudswaard & de Boois (2007 ), en is daarna to t op heden onveranderd 
gebleven. Tot 2011 is steeds op twee plaatsen in de W esterschelde gedurende twee dagen gevist. Dit 
be tre ft de posities in Valkenisse en Paulina. In 2012 is d it aangepast in die vorm  dat er op 4 locaties 
gedurende één dag w ord t gevist. Deze aanpak is in 2013 doorgezet. Ook in België is in de voorafgaande 
week op v ie r locaties gem onsterd.

Brouwersplaa!

ßorsse le

Paulm apolder Valkenisse

•oei

Antwerpen
(Kennedy)

Steendorp

Bransti

Figuur 1 Locaties van ankerkuil monsterpunten in het Schelde estuarium. De blauwe punten zijn die in 
Nederland op de Westerschelde de rode punten zijn die op de Zeeschelde in België.

In  Tabel 1 zijn de coördinaten in WGS 84 gegeven van de m onsterpunten die in 2013 in de 
W esterschelde zijn  bem onsterd m et de ankerku il. De positie van bem onstering in het Gaatje van 
Borssele is bij eb en vloed verschillend en is daarom aanvullend apart verm eld.
De coördinaten zijn  m om entopnam en aan het begin van de bem onstering. Hoewel het anker een vaste 
positie heeft, g ie rt het schip m et de u itstaande vistu igen door de stroom  waardoor de coördinaten positie 
iets verschuift. D it b lijft a ltijd  binnen de decimalen van de m inuten.
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Tabel 1 Coördinaten in WGS 84 gegeven van de monsterpunten in 2013

Locatie Omschrijving

Voorjaar 

Latitude Longitude Latitude

Najaar

Longitude

Valkenisse Plaat van Walsoorden 51° 22.887 004° 05.525 51° 22.791 004° 05.690

Brouwersplaat Middelgat bij ton MG13 51° 26.709 003° 56.767 51° 26.791 003° 56.806

Borssele (eb) Gaatje van Borssele 51° 24.191 003° 46.612 51° 24.224 003° 46.517

Borssele (vloed) Gaatje van Borssele 51° 24.685 003° 44.918 51° 24.664 003° 44.878

Paulinapolder Vaarwater langs de Paulinapolder 51° 21.933 003° 41.988 51° 21.945 003° 41.962

In  Tabel 2 is de bem onsteringsinzet van de bem onstering in 2013 gegeven. Bij e lkaar zijn er 25 m onsters 
genomen waarvan enkele sim ultaan w anneer een net aan stuurboord en bakboord te g e lijke rtijd  u itgezet 
konden worden bij een gunstige com binatie van wind en stroom rich ting . In dat geval is de begintijd  
ge lijk  m aar de duur verschillend. In  enkele gevallen is de m onsterduur per ge tij periode verdeeld over 
twee successieve monsters. Het is de in ten tie  om zowel bij eb ais bij vloed m inim aal één vangst te 
maken. Op 17 septem ber is de bem onstering bij de Brouwersplaat afgebroken en is er bij eb n iet gevist 
vanwege zeer slechte weersom standigheden.

Tabel 2 Kenmerken van monstermomenten in 2013

Locatie Datum Tijd (uitzetten) Duur (min) Diepte (m) Getijde

1 Valkenisse 21-mei-13 08.20 180 5.3 vloed

2 Valkenisse 21-mei-13 10.10 120 6.5 vloed

3 Valkenisse 21-mei-13 13.55 210 8.5 eb

4 Brouwersplaat 22-mei-13 09.00 210 8.6 vloed

5 Brouwersplaat 22-mei-13 14.30 210 10 eb

6 Borssele 23-mei-13 09.40 120 10.7 vloed

7 Borssele 23-mei-13 09.40 180 10.7 vloed

8 Borssele 23-mei-13 15.25 150 14.2 eb

9 Borssele 23-mei-13 15.25 180 14.2 eb

10 Paulinapolder 24-mei-13 05.50 120 11.4 eb

11 Paulinapolder 24-mei-13 05.50 150 11.4 eb

12 Paulinapolder 24-mei-13 09.50 120 11.3 vloed

1 Valkenisse 16-sep-13 08.28 120 8.1 vloed

2 Valkenisse 16-sep-13 10.45 60 9.2 vloed

3 Valkenisse 16-sep-13 14.45 120 8 eb

4 Brouwersplaat 17-sep-13 09.20 60 9.5 vloed

5 Brouwersplaat 17-sep-13 09.20 120 9.5 vloed

6 Borssele 18-sep-13 10.00 60 9.9 vloed

7 Borssele 18-sep-13 10.00 120 9.9 vloed

8 Borssele 18-sep-13 12.05 60 10.3 vloed

9 Borssele 18-sep-13 15.25 60 13.6 eb

10 Borssele 18-sep-13 16.35 60 14.1 eb

11 Paulinapolder 19-sep-13 07.05 90 9.6 eb

12 Paulinapolder 19-sep-13 10.10 60 7.9 vloed

13 Paulinapolder 19-sep-13 11.40 60 9.4 vloed
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De diepte van de beviste w aterko lom  is gegeven ais het gem iddelde van de diepte bij de begin- en 
e ind tijd . D it is een ruwe benadering van de w erke lijkhe id  om dat het schip op de getijdenstroom  
verschu ift en in de geulen v rijw e l a ltijd  op een hellende zeebodem ligt. De benadering is evenwel de 
m eest accurate. De hoogte van de kolom van het net is ge lijk  aan de diepte. De onderste balk van het 
net w ord t op de grond gehouden. In geval de diepte m eer dan 14 m ete r bere ik t is de netopening 
onvoldoende en w ord t de bovenste balk onder w ater gezet en missen we de a llerbovenste waterlaag. Dit 
gebeurt meestal n ie t, behalve in Borssele waar deze diepte net bere ik t w ord t

De hoeveelheid passerend w ater kan worden bepaald door de gem iddelde diepte m et de netbreedte (9 
m ete r) ais passage v lak te berekenen. Met een standaard s troom m eter w ord t de horizontale 
waterpassage bepaald w aardoor het to taa l gepasseerde volum e w ate r kan worden berekend. De 
beperking van deze u itvoering is da t d it type  s troom m eter m et het w ater mee strom end m ateriaal zoals 
plastic en zeew ier invangt en vasthoud t w aardoor de reg istra tie  van het apparaat stopt. De reg istra tie  is 
daarom  wel u itgevoerd en opgenomen in het databestand, m aar n iet toegepast in de u itw erking.
Er z ijn  in 2013 geen vangsten verloren gegaan door netdefecten of iets dergelijks. De vangsten zijn , 
indien m oge lijk , d irect in 30 lite r em m ers opgevangen en daarna in delen aan dek u itgestort. De hele 
vangst is daarna doorzocht op b ijzondere soorten waarna van massaal voorkom ende soorten een 
representa tie f m onster is genomen.
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4 Resultaten

4 .1  S oortsam enste llin g

In  2013 zijn  er in to taa l 37 soorten vis aangetroffen w at in verge lijk ing  m et voorgaande ja ren  niet 
u itzonde rlijk  is (Tabel 3). In  deze te lling  z ijn  gobiiden van het geslacht Pom atoschistus  n iet to t op de 
soort onderscheiden en ais één groep genomen.

Tabel 3 Aantal vissoorten per ja a r

Jaar Aantal 

soorten vis

2007 34

2008 39

2009 37

2010 -

2011 34

2012 38

2013 37

4 .2  A an ta l en biom assa

De gevangen aantallen vissen per locatie, tijdseenheid en getijdenfase zijn verm eld in Tabel 4, 
biomassa's staan weergegeven in Tabel 5. H ieruit b lijk t een enorm e dom inantie van pelagische soorten, 
m et op de eerste plaats haring, gevolgd door sprot. Spiering en d ikkop je  z ijn  soms ook ¡neens massaal 
aanwezig, m aar d it versch ilt s te rk  per seizoen en plaats, b ijvoorbeeld spiering is vooral in het na jaar 
aanwezig, behalve op de Brouwersplaat. Ook opvallend is het geringe aantal fin ten  in het voo rjaa r en het 
v rijw e l geheel ontbreken van fin ten  in het najaar. D it ge ld t ook voor riv ie rprikken.
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Tabel 4 Aantal vissen per locatie, uur en getijdenfase in 2013

Aantal per uur vissen Borssele Brouwers )laat Pauline polder Valke nisse
voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar

nederlandse naam wetenschappelijke naarr eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed
Aal Anguilla anguilla 0.5
Ansjovis Engraulis encrasicolus 0.2 64.5 9.3 0.6 5.3 0.7 2.0 34.0 0.9 150.0 17.3
Bot Platichthys flesus 1.3 0.8 2.0 0.7 0.9 0.5 0.3 0.5
Dikkopje Pomatoschistus minutus 15.5 16.3 3328.0 1384.0 47411.1 5.1 15.3 0.8 3498.7 344,0 0.3 0.8 269.5 15.5
D iklipharder Chelon labrosus 0.2
Drie d. stekelbaars Gasterosteus aculeatus 2.2 7.8 0.8 1.4 1.7 0.5 2.7 1.5 0.7 0.5 1.4 3.0
Fint Alosa fallax 2.0 0.3 2.3 0.6 0.5
Geep Belone belone 0.2 0.5
Glasgrondel Aphia minuta 0.2 47.1 0.3 51.2
Grauwe poon Eutrigla gurnardus 0.2 0.7 0.4 0.3
Grote zeenaald Syngnathus acus 1.0 0.3 0.6 0.3 0.3 0.2
Haring Clupea harengus 33873 298845 8514 1531 47937 68754 3560 88249 61959 20821 4928 78 740 13123 3811
Harnasmannetje Agonus cataphractus 0.8 0.7 0.9 0.3
Hors makreel Trachurus trachurus 1.0 4.7 0.5
KI. koornaarvis Atherina boyeri 0.2 0.5 1.8 0.5 32.7 90.0 2.0 7.0
KI. p ieterman Echiichthys vipera 0.3 0.3 0.5 0.2
KI. zandspiering Ammodytes tobianus 5.2 3.3 0.5 68.0 59.7 0.8 48.2 290.5 0.7 1.0 94.9 69.3 0.5
KI. zeenaald Syngnathus rostellatus 6.7 294.0 7.5 201.0 101.7 108.6 196.5 4.4 14.5 6.7 34.0 1179.4 269.0 710.0 708.0
Pe1 s e r Sardina pilchardus 0.5 2.0 3.5
Pitvis Callionymus lyra 0.2
Pos Gymnocephalus cernuus 0.3
Rivlerp rik Lampetra fluviatilis 3.2 2.3 2.3 2.6 0.5 0.5 4.6 4.6 1.5 0.5
Rode poon Trigla lucerna 1.3 0.5 0.5
Schar Limanda limanda 0.6 0.5 0.2
Schol Pleuronectes platessa 0.8 2.5 39.0 0.3 0.8
S lakdolf Liparis liparis 25.5 212.0 3.0 3.3 0.9 0.3 0.7 15.3 0.5 0.8
Smelt Hyperoplus lanceolatus 0.7 11.8 0.3 0.9 1.5 137.5 0.7 0.6 0.3 0.5
Snotolf Cyclopterus lumpus 0.5
Spiering Osmerus eperlanus 3.2 23.7 2919.0 142.8 4.3 1.7 251.5 1.7 1.0 1075.3 105.5 8.6 14.5 2807.5 1417.5
Sprot Sprattus sprattus 258.4 26.8 322.5 165.3 1390.0 623.1 68.0 462.0 3329.0 682.7 21.0 90.9 122.0 644.0 152.0
Steenbolk Trisopterus luscus 5.8 5.5 4.0 0.6 2.3
Stekel rog Raja clavata 0.2
Tong Solea vulgaris 0.6 1.2 0.5 0.2 0.3 0.3
W ijting Merlangius merlangus 0.2 0.5 0.5
Zeebaars Dicentrarchus labrax 0.2 0.3 0.3 0.8 0.5 2.0 0.5
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius 0.4 1.5
Zeeforel Salmo trutta trutta 0.4 0.3 0.2

Tabel 5 De biomassa van vissoorten per locatie, uur en getijdenfase in 2013

Biomassa (g) per uur vissen B or. sele Brouwers jlaat Paulini polder Valkenisse
voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar voorjaar najaar

Nederlandse naam Latijnse naam eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed eb vloed
Aa 1 Anguilla anguilla 5.7
Ansjovis Engraulis encrasicolus 29.4 90.3 23.5 15.6 15.1 18.3 8.0 106.2 34.5 253.6 15.6
Bot Platichthys flesus 144.3 102.3 143.0 12.1 89.2 69.3 9.0 5.2
Dikkopje Pom atos chis tus m mutus 87.1 79.3 7910.4 4507.7 6967.9 24.6 97.0 1.8 13226.7 461.4 0.3 1.6 593.0 15.9
Diklipha rder Chelon labrosus 1.8
Drie d. stekel ba a rs Gasterosteus aculeatus 5.5 30.1 0.8 3.5 5.2 0.5 8.4 2.2 0.7 0.5 3.7 9.1
Fint Alosa fallax 412.8 3.3 111.8 19.9 63.2
Geep Belone belone 30.1 294.0
Glasgrondel Aphia minuta 0.3 51.9 1.1 51.2
Grauwe poon Eutrigla gurnardus 2.2 10.4 10.7 1.7
Grote zee na a ld Syngnathus acus 77.8 4.2 25.9 3.9 6.7 2.8
H a ri n g Clupea harengus 217962 43945 132177 19787 50347 10386 67706 17604 58074 269483 76080 5009 6531 265109 61524
Harnasmannetje Agonus cataphractus 15.0 3.3 14.2 0.4
Hors ma kreel Trachurus trachurus 2.4 52.8 2.2
KI. koornaarvis Atherina boyeri 0.9 2.1 6.7 4.8 356.6 1396.0 15.9 82.4
KI. pieterman Echiichthys vipera 1.8 2.5 6.3 6.1
KI. za ndspiering Ammodytes tobianus 200.5 76.8 0.7 6640.0 6636.4 1.3 3106.8 9695.3 5.5 2.0 7662.9 5512.5 3.4
KI. zeenaa ld Syngnathus rostellatus 19.4 690.2 10.3 282.3 193.4 21.6 335.8 8.4 46.2 6.4 66.2 2943.1 633.1 800.0 724.8
Pelser Sardina pilchardus 0.5 3.2 5.3
Pitvis Callionymus lyra 0.3
Pos Gymnocephalus cernuus 2.5
Rivierprik Lam petra fluviatilis 64.4 14.2 502.9 46.9 5.9 2.1 138.0 92.3 177.9 9.7
Rode poon Trigla lucerna 222.5 26.9 5.2
Scha r Limanda limanda 153.1 1.8 0.2
Schol Pleuronectes platessa 24.7 80.7 2694.7 2.4 5.3
Slakdolf Liparis liparis 155.2 1714.7 46.1 73.3 4.5 0.5 2.7 239.9 2.6 4.9
Smelt Hyperoplus lanceolatus 2.5 187.8 1.5 11.8 20.4 1164.4 3.9 6.1 0.9 2.4
Snotolf Cyclopterus lumpus 2.7
Spiering Osmerus eperlanus 314.9 1708.0 46552.4 4330.4 778.5 142.7 4466.3 158.2 26.1 16697.6 1442.9 1329.6 1954.2 57313.2 14843.2
Sprot Sprattus sprattus 1959.8 492.8 1041.7 422.4 5350.9 2564.7 127.2 3076.9 25627.7 1570.1 23.3 664.2 4972.2 1700.6 226.0
Steen bolk Trisopterus luscus 137.0 27.8 24.2 2.1 11.2
Stekel rog Raja clavata 3.9
Tong Solea vulgaris 61.9 457.4 3.3 1.2 141.9 6.5
W ijting Merlangius merlangus 20.2 58.5 25.6
Zeebaars Dicentrarchus labrax 10.4 3.4 0.6 4.0 5.0 114.1 0.5
Zeedonderpad Myoxocephalus scorpius 33.1 63.0
Zeeforel Salmo trutta trutta 38.1 40.7 17.2

Rapportnummer C165/13 11 van 19



4 .3  L en g te freq u en ties

De lengtefrequenties van de be langrijkste  soorten is hier gegeven. Daarbij is uitgegaan dat m inim aal 20 
exem plaren van een soort gem eten moeten zijn om een zinvolle lengtefrequentie  te presenteren.

4.3.1  Pelagische vis

De lengte verdeling van de drie be langrijkste  pelagische soorten is gegeven in Figuur 2. Bij haring moet 
worden gerealiseerd dat het aantal gem eten vissen in het voorjaa r s te rk  w ord t gedom ineerd door de op 
dat m om ent pas gem etam orfoseerde visjes. Van sardine (pelser) zijn te  weinig exem plaren aangetroffen 
om een lengte frequentie  te maken. M ogelijk is d it onterecht om dat een deel van deze a ltijd  zeer kleine 
vissen in de bulk van haring n ie t w ord t herkend anders dan in een subsample. Het va lt onm idde llijk  op 
dat van haring een zeer g root aantal zeer kleine vissen in het voo rjaa r werd aangetroffen. Van ansjovis 
b lijk t het voorjaarsbestand u it ouderdieren te bestaan; deze ontbreken in het na jaar volledig te rw ijl er 
wel een nieuwe jaarklasse w ord t aangetroffen. De ouderdieren zijn b lijkbaar u it de Schelde verdwenen 
te rw ijl een bestand aan juven ie len  daar opgroe it .
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Figuur 2 Lengtefrequenties (in % ) per lengteklasse (cm ) van pelagische vissen, in voor- en najaar

4 .3 .2  Platvis

Van de vie r aangetroffen soorten platvissen zijn alleen voor bot en schol voldoende vissen gevangen om 
hier weer te geven (Figuur 3). Tong en schar ontbreken daardoor. Schol is u itzonderlijk  om dat ju is t in het 
na jaar een be trekke lijk  g roo t aantal - bestaande u it enkel juven ie le  vissen - werd aangetroffen. Van Bot 
worden zowel juven ie le  als adulte vissen aangetroffen.
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Figuur 3 Lengtefrequenties (in % ) per lengteklasse (cm) van platvissen, in voor- en najaar.

4 .3 .3  Trekvissen

Van de trekvissen zijn  in Figuur 4 alleen de driedoornige stekelbaars, f in t en riv ie rp rik  opgenomen. 
Opvallend is het v rijw e l ontbreken van fin ten  en riv ie rp rikken  in het najaar, te rw ijl kleine exem plaren in 
het na jaar helemaal ontbraken.
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Figuur 4 Lengtefrequenties (in % ) per lengteklasse (cm) van trekkende vissen, in voor- en najaar.
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4 .3 .4  Overige soorten

Van de overige v issoorten worden er van acht voldoende dieren gevangen voo r een zinvolle lengte 
verdeling. Opvallend is de lengte verdeling van spiering in 2013. In  het na jaar is een du idelijke  nieuwe 
jaarklasse aanwezig die in het voo rjaa r on tb rak, te rw ijl de grote exem plaren in na jaar gering in aantal 
zijn.
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Figuur 5: Lengtefrequenties (in % ) per iengtekiasse (cm) van de overige vissoorten, in voor- en najaar.

14 van 19 Rapportnummer C165/13



4 .4  C a lam ite it in bovenloop Schelde

Het tre inonge luk in België op 4 mei 2013 bij W etteren, w aarb ij een onbekende hoeveelheid acrylon itriI in 
de bovenloop van de Schelde te rech t kw am , heeft, voor zover bekend, n iet to t massale zichtbare 
v iss te rfte  geleid. De invloed van deze ve rg iftig ing  op het visbestand is n iet onm idde llijk  onderzocht en is 
daardoor onbekend, m aar kan n iet helemaal u itgesloten worden. De bem onstering van de W esterschelde 
in het voo rjaa r is ru im  twee weken na d it incident begonnen. M ogelijk is het meeste ve rg if op dat 
m om ent al doorgespoeld. Aan de vangsten in het voo rjaa r zijn in re latie  to t d it ongeluk geen 
opm erke lijke  verschijnselen waargenom en.

5 Historische Ontwikkeling

Dit ja a r is de zesde ankerkuil bem onstering op de W esterschelde uitgevoerd en d it geeft de m ogelijkheid 
om een eerste on tw ikke ling van aanwezige soorten en aantallen in kaart te  brengen (Tabel 6). U it tabel 6 
b lijk t dat over alle ja ren  in to taa l 54 soorten zijn gevangen. Tw intig  soorten werden in alle jaa rlijkse  
bem onsteringen aangetroffen. Veertien soorten werden in slechts één of twee ja ren  aangetroffen.
Hierbij ging het om zeldzaamheden zoals twee soorten zeepaardjes of in de ankerkuil m oe ilijk  vangbare 
m aar ve rder wel algemene soorten ais puitaal en botervis.
Onder de e lk ja a r aangetroffen soorten z itten  ook kenm erkende en indicatieve soorten voor het 
estuariene m ilieu: ansjovis, f in t, sp iering, zeebaars, kleine p ie term an, grondel, paling, bot en riv ie rp rik . 
De aangegeven gem iddelde aantallen voor het hele ja a r tonen over de ja ren  steeds de dom inantie  van 
haring en sprot in de vangsten alsook een groot bestand van spiering.
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Tabel 6 Gemiddeld aantal per uur van aangetroffen soorten in de periode 2007 -2013
Aantal per uur, gemiddeld overalle bemonsteringen per jaar

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Aantal jaren
Agonus cataphractus Harnasmannetje 3.4 0.0 0.0 0.1 0.1 5
Alosa fa llax Fint 0.1 0.5 0.1 0.5 0.6 0.2 6
Ammodytes sp. Zandsplerlng 13.0 39.0 11.7 292.4 35.0 30.7 6
Anguilla anguilla Aal 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 6
Aphia minuta Glasgrondel 0.4 26.7 0.5 5.3 0.9 6.0 6
Atherina Koomaarvls 0.0 0.2 2.4 0.7 0.2 9.4 6
Belone belone Geep 0.0 0.0 0.1 0.1 4
Callionymus lyra Pitvis 0.0 1
Chelon labrosus Diklipharder 0.0 1
Ciliata mustela Vijfdradige meun 0.1 0.2 0.1 0.0 4
Clupea harengus Haring 3168.3 341033.9 18855.3 302.7 1028.6 32138.4 6
Cyclopterus lumpus Snotolf 0.0 1
Dicentrarchus labrax Zeebaars 44.7 15.7 2.4 0.3 0.4 0.3 6
Echiichthys vipera Kleine pieterman 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 6
Engraulis encrasicolus Ansjovis 4.3 48.7 0.6 49.1 38.9 17.0 6
Entelurus aeguoraeus Adderzeenaald 0.1 0.1 0.0 3
Eutrigla gurnardus Grauwe poon 0.0 0.1 0.1 3
Gadus morhua Kabeljauw 0.2 0.2 0.1 0.0 4
Gasterosteus aculeatus Drie d. stekelbaars 0.0 2.2 15.7 1.4 4
Gymnocephalus cernuus Pos 0.0 1
Hippocampus guttulatus Zeepaardje 0.0 1
Hippocampus hippocampus Kortsnuitzeepaardje 0.0 1
Hyperoplus lanceolatus Smelt 0.2 0.4 6.3 3
Lampetra fluviatilis Rivierprik 0.3 3.3 0.3 1.8 0.6 1.3 6
Limanda limanda Schar 0.1 0.2 0.0 0.1 4
Liparis liparis Slakdolf 1.1 0.5 0.5 0.3 12.5 5
Lipophrys pholis Slijmvis 0.0 1
Liza aurata Goudharder 0.0 0.8 0.4 3
Liza ramada Dunlipharder 0.1 0.0 0.1 3
Merlangius merlangus Wijting 7.2 0.9 8.1 0.1 0.3 0.1 6
Myoxocephalus scorpius Zeedonderpad 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 5
Osmerus eperlanus Spiering 4.6 4.5 37.4 52.3 90.8 551.1 6
Perca fluviatilis Baars 0.2 0.1 0.0 3
Petromyzon marinus Zeeprik 0.0 0.0 2
Pholis gunnellus Botervis 0.0 0.0 2
Plat ich thy s flesus Bot 0.4 2.8 1.4 1.7 0.5 0.5 6
Pleuronectes platessa Schol 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 5.0 6
Pomatoschistus sp. Grondel 139.3 756.8 217.3 15.4 9.2 2511.7 6
Raja clavata Stekel rog 0.0 1
Raniceps raninus Vorskwab 0.1 1
Salmo salar Zalm 0.0 0.0 2
Salmo tru tta  tru tta Zeeforel 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 5
Sardina pilchardus Pelser 0.1 5.1 55.0 0.4 4
Scomber scombrus Makreel 0.1 4.5 0.0 0.0 4
Solea solea Tong 5.5 2.1 3.1 1.5 0.1 0.2 6
Sprattus sprattus Sprot 55332.1 0.1 5.6 2261.7 179.6 403.8 6
Stizostedion lucioperca Snoekbaars 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 5
Syngnathus acus Grote zeenaald 0.7 0.4 1.2 0.3 0.2 5
Syngnathus rostellatus Kleine zeenaald 2.6 14.3 21.4 729.8 77.4 218.8 6
Taurulus bubalis Groene zeedon.pad 0.0 0.0 2
Trachurus trachurus Horsmakreel 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 5
Trigla lucerna Rode poon 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 6
Trisopterus luscus Steenbolk 1.0 3.3 0.9 0.5 0.9 1.1 6
Zoarces viviparus Puitaal 0.0 1
Totaal aantal soorten

F F
34 39 37 34

F
38 37
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6 Conclusies

Zoals e lk ja a r ve rtoon t het vangst patroon van de ankerkuil een grillig  verloop in aantal aangetroffen 
vissen. D it ja a r is daarop geen uitzondering. V anuit de Zeeschelde in België is gemeld da t in het na jaar 
geen enkele fin t werd aangetroffen te rw ijl er in Nederland slechts 1 m eerjarig  exem plaar werd opgevist, 
dat te rw ijl de soort over m eerdere ja ren  aan een opm ars in aantal leek te zijn begonnen. W at opva lt is 
het ontbreken van diadrom e soort ais houting en - op een enkele vangst in voorgaande ja ren  na - ook 
van zalm. Soorten die naar ve r s troom opw aarts  gelegen paailocaties m igreren en in het stroom gebied 
van de Rijn en Maas wel worden aangetroffen.

7 Kwaliteitsborging

IMARES beschikt over een ISO 9001 :2008  gecertificeerd kw a lite itsm anagem entsysteem  
(ce rtificaa tnum m er: 124296-2012-AQ -NLD-RvA). D it certificaa t is geldig to t 15 decem ber 2015. De 
organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV C ertification 
B.V. Daarnaast beschikt het chemisch labora torium  van de afdeling Vis over een NEN-EN-ISO/IEC 
17025:2005 accreditatie  voor testlabora to ria  m et num m er L097. Deze accreditatie  is geldig to t 1 april 
2017 en is voor het eerst verleend op 27 m aart 1997; deze accreditatie  is verleend door de Raad voor 
Accreditatie.

Het ve ldw erk aan boord is ve rrich t door Kees Goudswaard in sam enwerking m et de bem anning van de 
TH 16. Het data beheer en extractie  van gegevens is ve rrich t door M argriet van Asch.
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