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Samenvatting 

Op initiatief van de Visstandbeheercommissie Veerse Meer is een monitoring van de 
visstand in het Veerse Meer uitgevoerd. De monitoring heeft plaatsgevonden in de 
periode mei 2006 tot mei 2007. De volgende onderdelen zijn te onderscheiden: 
Fuikvisserij: Deze visserij had ten doel om de vissoortsamenstelling in het meer 
systematisch vast te leggen. Hiervoor zijn drie fuiken, verdeeld over het meer, 
gebruikt. Speciale aandacht is besteed aan de aal waarbij de ontsnappingsringen in 
de fuik zijn afgesloten, zodat ook de jonge aal (< 35 cm) met deze fuiken kon worden 
gevangen. Buiten de drie monitoringsfuiken zijn alle fuiken ingezet voor de registratie 
van forellen.  
De resultaten van de systematische fuikbemonstering kan niet worden vergeleken 
met de resultaten van voor de periode met het doorlaatwerk, zodat alleen een 
vergelijking tussen de fuiken onderling kan worden gemaakt. Een verontrustend 
aspect bij de aalmonitoring is dat het bestand aan kleine aal gering is. De 
verwachting is dat de vangsten de komende jaren af zullen nemen. Mogelijk zal dit in 
de toekomst worden gecompenseerd door een betere toevoer van jonge (glas-)aal 
via het doorlaatwerk. 
 
Hengelvangstregistratie: In verband met de jaarlijkse uitzetting van forel in het 
meer ten behoeve van de sportvisserij is een hengelvangstregistratie opgezet. De 
terugvangsten van gemerkte en uitgezette forellen was minimaal, zodat hier helaas 
geen conclusies aan kunnen worden verbonden.  
 
Pelagische visserij; De pelagische visstand is bemonsterd aan de hand van een 
kuilvisserij en sonaropnamen. De vissoortsamenstelling aan de hand van de 
kuilvisserij kunnen worden vergeleken met de visserij in 2002. Ansjovis, horsmakreel, 
steenbolk, tong, wijting en zeenaald zijn daarbij de nieuwkomers. Haring en sprot 
bleken nog steeds de dominante vissoorten in het open water. De omvang is echter 
kleiner dan in 2002. In dit referentie jaar was de gemiddelde visbiomassa nog ca. 150 
kg/ha. In 2006 kwam dit niet verder dan 40 kg/ha. Bij een tussentijdse sonar 
bemonstering in mei 2006 bleek er niet meer dan 2 kg/ha aanwezig.  
 
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat het meer een dynamisch karakter heeft, 
wat zich uit in een sterke wisseling in soorten en biomassa gedurende het seizoen. 
Mogelijk zal zich in de toekomst een meer evenwichtige situatie instellen. De 
aanhoudende helderheid van het water is daarbij een goede basis. De aalvisserij is 
een bijzonder aandachtspunt en het verdient aanbeveling om de trend in de omvang 
van met name de jonge aal in de gaten te houden. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het Veerse Meer, dat is ontstaan in het kader van de Deltawerken, heeft lange tijd 
problemen gehad met de waterkwaliteit. De helderheid van het water was in de 
zomer minimaal als gevolg van overmatige algenbloei. Ook zijn er aanwijzingen dat 
het meer op sommige momenten onder druk stond van een omvangrijke 
haringpopulatie (Kemper, 2005). Om de waterkwaliteit te verbeteren is in juni 2004 in 
de Zandkreekdam, een doorlaatmiddel geopend om de uitwisseling met (kwalitatief 
beter) Oosterschelde water te vergroten. Tevens zal een hoger zoutgehalte leiden tot 
een stabielere situatie met een grotere variatie in soorten. 
De indruk bestaat dat sindsdien al ingrijpende biotische veranderingen in het meer 
hebben plaatsgevonden. Echter zonder dat hier concrete metingen aan ten 
grondslag liggen. Dit was aanleiding voor de Visstandbeheercommissie Veerse Meer 
een voorstel te doen voor een monitoring met als hoofddoel het in februari 2002 
verschenen Ontwikkelingsplan voor Visstand en Visserij Veerse Meer te actualiseren. 
 
De visrechthebbenden, verenigd in de VBC Veerse Meer, alsmede de 
waterbeheerder Rijkswaterstaat, één van de deelnemers aan het convenant voor de 
VBC en verantwoordelijk voor het waterbeheer op het meer, zijn in overleg gekomen 
tot de meest gewenste opzet van de monitoring. 

1.2 Proefgebied 

 

figuur 1.1 Veerse Meer met het doorlaatwerk de “Katse Heule”. 

 
Het Veerse Meer is ontstaan in 1961 als eerste onderdeel van de Deltawerken. Aan 
de Noordzee zijde is het meer volledig afgesloten door de Veersedam (figuur 1.1). 
Aan de andere kant sluit de Zandkreekdam het meer af van de Oosterschelde. De 
gemiddelde diepte is vijf meter, maar kan plaatselijk in voormalige stroomgeulen 
oplopen tot 24 meter. Via de schutsluizen van de Zandkreeksluis, werd in het 
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voorjaar water ingelaten om een zomerpeil op het niveau op NAP in te stellen. In het 
najaar wordt het waterniveau weer verlaagd tot een winterpeil van –0,7 m, NAP.  
Sinds juni 2004 wordt - naast de continue wateruitwisseling - dit zomer- en winterpeil 
gerealiseerd via het nieuwe doorlaatmiddel de “Katse Heule” in de Zandkreekdam.  

Door het lage waterpeil in de winter heeft het meer als primaire functie het ontvangen 
van overtollig oppervlakte water uit de omringende polders. Daarnaast is aan het 
meer een functie toegekend voor de landbouw, natuur, recreatie, scheepvaart en 
wonen. 

1.3 Doelstelling 

Vanuit de VBC Veerse Meer, is een voorstel gedaan voor de monitoring van de 
visstand en dit te vergelijken met de fysische veranderingen in het meer als gevolg 
van het in werking treden van het doorlaatwerk de “Katse Heule”.  
Het gemeenschappelijke doel van de monitoring moet de VBC Veerse Meer in staat 
stellen om het Visplan Veerse Meer vast te stellen. Dit wordt van belang geacht om 
inzicht te krijgen in: 
 
• De toekomstperspectieven van de beide beroepsvisserij bedrijven. 
• De benutting van het sportvis potentiaal (Visserij op forel en nieuwe 

ingetrokken vissoorten) van het Veerse Meer dat voor de Federatie Zuidwest 
Nederland van landelijk belang wordt geacht. 

• De ecologische gevolgen ten aanzien van de visstand, ten behoeve van de 
verantwoordelijke overheid (Rijkswaterstaat Zeeland). 

 
Voor ieder van de partijen; sport, beroep en overheid (Rijkswaterstaat) zijn hiervoor 
een aantal onderzoeks(deel)vragen geformuleerd. 

1.4 Deelvragen 

Vanuit de gemeenschappelijke VBC doelstelling zijn voor elk van de partijen van de 
VBC onderzoeksvragen geformuleerd. Daarbij dient opgemerkt dat sommige vragen 
meer ambitieus zijn dan andere. Er is daarom aangegeven wat vooraf de 
verwachting was in welke mate het onderzoek een antwoord zou kunnen geven op 
de gestelde vragen. 

1.4.1 Sportvisserij 

1 Is sprake van migratie van het bestaande bestand aan bruine forel; via het 
doorlaatmiddel naar de Oosterschelde en vice versa?  

2 Beïnvloedt de nieuwe situatie de vitaliteit van de bruine forel? 
3 Wat is het effect van het kweekprogramma met stamvissen uit het Veerse 

Meer?  
4 Is er sprake van migratie van de harder, de geep, de zeebaars, de haring, en 

de platvissoorten. 
5 Wat kan aangetoond worden m.b.t. de ontwikkeling van het voedselaanbod 

voor de bruine forel en de marine soorten?  
6 Hoe ontwikkelt zich de parasitaire zalmluis voor wie de bruine forel gastheer 

is? 
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1.4.2 Beroepsvisserij 

1 Hoe zijn de bestanden aan harder, zeebaars, en andere voor het beroep 
mogelijk te benutten vissoorten opgebouwd? 

2 Hoe verloopt de migratie van de kreeft, wat is de verspreiding en de 
bestandsopbouw? 

3 Wat is de invloed van het doorlaatmiddel op intrek glasaal en uittrek schieraal? 
4 Wat is de invloed van het doorlaatmiddel op de aalstand? 
5 Wat is het voedselaanbod voor aal? 

1.4.3 Rijkswaterstaat 

1 Welke veranderingen in het soortenspectrum kunnen aangetoond worden? 
2 Hoe is de situatie in de verticale verdeling van pelagische vis sinds het 

verdwijnen van de spronglaag? 
3 Hoe is het gesteld met de dominantie van haring uit 2002? 
4 Hoe is het gesteld met de aanwezigheid van de bodemvis, voorheen beperkt 

aanwezig, en ontbrekend in diepere zuurstofloze delen? 
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2 Aanpak 

2.1 Algemeen 

Voor de monitoring van de visstand zijn drie methodieken gehanteerd: 
• Fuikbemonstering; 
• Hengelvangstregistratie; 
• Bestandsopname 

o van de pelagische visstand met behulp van sonar/kuilvisserij.  
o van de bentische visstand met behulp van een korvisserij. 

 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het bestaande programma voor de monitoring van 
de abiotische factoren zoals temperatuur, chloride gehalte en zuurstofgehalte, 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Deze gegevens worden in relatie gebracht met de 
monitoring van de visstand.  
 
De monitoring is gestart één week na de uitzetting van forel. Vanaf dat moment liep 
het onderzoek gedurende één kalenderjaar. De kor- en kuilvisserij en het sonar 
onderzoek zijn uitgevoerd in week 36 (begin september 2006). 

2.2 Fuikvisserij 

De fuikvisserij is zo veel mogelijk conform de visserij in de Oosterschelde 1999/2001 
uitgevoerd (Meijer, 2002). Voor het onderzoek zijn drie locaties geselecteerd waar de 
monitoring plaats heeft gevonden (figuur 2.1). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 2.1 Locaties waar de monitoring met fuiken plaats heeft gevonden 1. Schotsman, 2 Oranjeplaat, 

3. Katse Heule en 4 Geersdijk. 

 
Voor deze bemonstering is gebruik gemaakt van de fuiken van de beroepsvisserij. Er 
is een selectie gemaakt uit het bestaande assortiment dat in de periode van het 

1 

3 

2 

4 
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onderzoek is uitgezet met als doel een zo compleet mogelijk beeld van de 
vissoortsamenstelling te krijgen.  
De drie fuiken zijn gedurende 52 weken gezet en minimaal éénmaal per week 
gelicht. De bemonstering werd door de beroepsvisser uitgevoerd. Als extra controle 
op de soortdeterminatie is van de meeste vissoorten een foto gemaakt. Deze zijn in 
bijlage I opgenomen. 
 
De volgende gegevens zijn verzameld: 
• De vissoortsamenstelling; 
• De individuele totaallengte per vis tot een maximum van 50 per vissoort. Bij 

een aantal hoger dan 50 is een representatief deel uit de totale populatie 
gehaald; 

• Het totale aantal vissen per vissoort. 
 
Bijzondere aandacht is besteed aan alle forellen die in de fuiken zijn aangetroffen. 
Naast de totale lengte en de soortspecificatie werd van deze groep vissen een 
aanvullend aantal gegevens vastgelegd, aansluitend op de hengelvangstregistratie 
(§2.3).  
 
Een tweede onderdeel van de fuikbemonstering is de monitoring van de aalstand. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de reguliere aalvisserij, die er in het Veerse Meer 
plaatsvindt. Bij elke lichting van de fuiken werd systematisch bijgehouden wat de 
vangst in kilogrammen is. 
Om een goed beeld te krijgen van de lengteopbouw van de aalpopulatie is elke 
maand op de locatie Oranjeplaat en Geersdijk (figuur 2.1) alle aal doorgemeten. Voor 
deze bemonsteringen werden de ontsnappingsringen voor jonge aal, geblokkeerd 
teneinde een representatief beeld te krijgen van de totale aalstand. Voor deze visserij 
is ontheffing verkregen van het Ministerie van LNV. 

2.3 Hengelvangstregistratie 

De hengelvangstregistratie is georganiseerd door de Federatie Zuidwest Nederland 
en beoogd inzicht te geven in de stand van de forellen in het Veerse Meer. 
 

 

figuur 2.2 Plaats van de (verwijderde) vetvin en de VI-tag. 

 
In 2006 zijn in het Veerse Meer ca 10 000 beek-/zeeforellen en ca 5 000 
regenboogforellen uitgezet. Daarnaast zette de federatie op 24 april 2006 enige 
honderden beekforellen uit die afkomstig zijn van een speciaal kweekprogramma. Al 
deze vissen zijn voorzien van een uiterlijk merk (vetvinknip). Naast dit massamerk, 
waarin de vissen direct als “gemerkt” kunnen worden geïdentificeerd door 
sportvissers, hebben 50 exemplaren een uniek merk gekregen. Dit zogenaamde 
“Visible Implant tag” is een klein plaatje dat na inbrengen achter het oog, direct door 
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de huid kan worden afgelezen. Op 25 oktober zijn er nog eens 319 beek-/zeeforellen 
uitgezet met een blauw kleurmerk in de rechter borstvin. Voor de 
hengelvangstregistratie is het volgende formulier gebruikt.  
 
Hengelvangstrapport forel Veerse Meer per visdag in te vullen. 

De Vistandbeheercommissie (VBC) Veerse Meer heeft een aantal gemerkte beekforellen uitgezet in 2006. 
Bij enkele honderden forellen is de vetvin verwijderd (zie tekening achterzijde). De VBC wil graag weten 
hoeveel vissen hiervan worden teruggevangen. U wordt verzocht per visdag dit formulier in te vullen en in 
te sturen. Postzegel is niet nodig!! 
U kunt 5 tijdstippen invullen voor regenboogforel en vijf voor beekforel. Graag alle gegevens per vis 
invullen. 
Datum vangst forel(len):  ……dag  ……maand, 2006 
 

Regenboogforel      

Tijdstip vangst u u u u u 

Locatie (zie kaart)      

Lengte cm cm cm cm cm 

Schouderomtrek cm cm cm cm cm 

Schimmel en/of luis  Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet 

 
Beekforel      

Tijdstip vangst u u u u u 

Locatie (zie kaart)      

Lengte cm cm cm cm cm 

Schouderomtrek cm cm cm cm cm 

Schimmel en/of luis Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet 

Ontbreken vetvin Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet 

Visible Implant Tag Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet Wel/niet 

 
Aantal regenboogforellen op visdag: ….. st. en aantal beekforellen  ……. st. 
Gebruikt aas:………………………………………………………………………………. 
Aantal sportvissers op de vangstlocatie, uzelf niet meegerekend:……. st. 
Vangst andere soorten: ……………………………………………………………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Federatie Zuidwest Nederland 
 
Antwoord nummer 23514 
 
4920 WE Made 
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2.4 Sonar kuil- en korvisserij 

2.4.1 Bestandsopname pelagische visstand 

De opname van de pelagische visstand is gedurende de nacht van 4 op 5 september  
2006 uitgevoerd met behulp van dezelfde sonar apparatuur die is gebruikt in 2002. 
Deze techniek geeft een accuraat beeld van de visdichtheid en de plaatselijke 
verdeling van de visstand in het Veerse Meer. Voor dit onderdeel zijn 6 
representatieve transecten (figuur 2.3) geselecteerd uit de set van transecten, die in 
2002 zijn bemonsterd (Kemper, 2003). De uitvoering is verder conform het 
onderzoek dat in 2002 heeft plaatsgevonden. Dit houdt in dat er naast de 
sonaropname een kuilvisserij plaatsvindt om de vissoortsamenstelling vast te stellen. 
De kuilvisserij is gedurende dezelfde nacht uitgevoerd als de sonaropname, door de 
beroepsvissers van de Kreeke en Kooistra onder leiding van VisAdvies. 
 
 

 

figuur 2.3 Beviste transecten. 

 
De pelagische kuil is ingezet om de vis te vangen die zich vrij in de waterkolom 
bevindt. De kuil heeft een vissende breedte en hoogte van 8 x 1 meter en is in totaal 
16½ meter lang. De kuil bestaat uit 6 perken met een maaswijdte van resp. 45, 32, 
30, 26, 22 en 18 mm gestrekte maas. De lengte van de perken zijn resp. 3½, 1, 1, 
2½, 2½ en 6 meter lang. De kuil is met een constante snelheid van 4 à 5 km/uur in 
span door twee kotters voortgetrokken. Met dit vangtuig zijn dezelfde transecten 
bevist als met het sonaronderzoek (zie figuur 2.3). 
 
Met behulp van de sonar wordt de visdichtheid (aantal/ha) van alle pelagische vissen 
bepaald, verdeelt over verschillende lengteklassen. Aan de hand van de visdichtheid, 
in combinatie met de resultaten van de kuilbemonstering, is tevens een schatting 
gemaakt van de visbiomassa (kg/ha) in waterarealen, die dieper zijn dan 2 m. De 
vissen kunnen zich over het gehele watersysteem verspreiden en al dan niet 
geclusterd voorkomen. Daarin kan een dagelijkse-, een seizoens- en een ruimtelijke 
variatie voorkomen. In de praktijk is gebleken dat de minste ruimtelijke variatie van 
de vissen vóórkomt in de zomer en in de nachtelijke uren. Op die momenten is de 

2 

3 

4 

5 
6 

1 
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inzet van de sonar dan ook het meest effectief. De pelagische kuilvisserij is gelijktijdig 
met de sonar uitgevoerd.  
Om een schatting te maken van de visdichtheid is een "mobile-survey" met sonar 
apparatuur uitgevoerd. Met deze apparatuur wordt onder water een geluidsgolf 
uitgezonden. De geluidsbron (transducer) is dusdanig geconstrueerd dat de 
geluidsgolf zich binnen een nauwe bundel (7o) voortplant, vergelijkbaar met een 
lichtbundel van een zaklantaarn. Binnen de bundel kan de visdichtheid worden 
vastgesteld. De transducer (geluidsbundel) wordt vanaf de punt van een boot, langs 
tevoren vastgestelde transecten, door het water voortbewogen. Met behulp van een 
elektrische draaispil kan de geluidsbundel onder water worden gericht. Om de 
uitgezette route in het donker goed te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van het 
"Global positioning system" (GPS).  
 
Kleinst waarneembare vis 
Het formaat van de kleinste vis die met de sonar als individu kan worden 
waargenomen is afhankelijk van de achtergrondruis. In de regel ligt dit bij een 
totaallengte van 4 cm. Dit geldt overigens niet voor vis die in scholen voorkomt (b.v. 
Jonge haring en stekelbaars). In dat geval wordt gebruik gemaakt van echointegratie 
voor de schatting van de visdichtheid. De grootte van individuele vis speelt hierbij 
geen rol meer.  

2.4.2 Bestandopname bentische visstand 

De korvisserij is op woensdag 6 september 2006 uitgevoerd door beroepsvisser 
Kooistra onder leiding van VisAdvies. De visserij is uitgevoerd op dezelfde 6 
transecten als de sonar survey en de pelagische visserij (figuur 2.3). Methodisch 
gezien is de visserij hetzelfde uitgevoerd als de visserij in 2002, alleen de inspanning 
is lager. 
 
De bodemkuil (of boomkor) is ingezet voor de bevissing van bodembewonende 
organismen. De bodemkuil heeft een vissende breedte van 3 meter en is voorzien 
van een wekker. De visdichtheid is bepaald door een extrapolatie van het beviste 
oppervlak naar het totale oppervlak van het stratum.  



 Resultaten 

 

©   VisAdvies BV en VBC Veerse Meer 9 
 

3 Resultaten 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van de verschillende 
bemonsteringen en bemonsteringsmethoden die zijn uitgevoerd 

3.1 Fuikvisserij 

De fuikvisserij is in vier subparagrafen onderverdeeld. Allereerst worden de 
resultaten per locatie beschreven, waarna de resultaten van de bemonsteringen 
gericht op het vangen van jonge aal wordt beschreven. De locaties zijn gerangschikt 
naar geografische ligging, Katse Heule bevindt zich het dichtst bij het doorlaatwerk, 
Schotsman het dichtst bij de dam. 

3.1.1 Katse Heule 

Met behulp van de fuik op de locatie Katse Heule zijn in totaal 73 bemonsteringen 
uitgevoerd. In totaal zijn hierbij 21 399 vissen gevangen verdeeld over 36 vissoorten. 
In figuur 3.1 zijn de acht meest voorkomende vissoorten in een grafiek weer 
gegeven. Tabel 3.1 geeft een overzicht van alle gevangen vissoorten het aantal 
waarin deze soorten gevangen zijn en de minimale en maximale lengte. De “overige 
soorten” in de grafiek zijn in de tabel eveneens geel gemarkeerd. 
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figuur 3.1 Vissoortsamenstelling naar aantal in de fuikvangst op de locatie Katse Heule. 
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tabel 3.1 Gevangen vissoorten op de fuiklocatie Katse Heule. De geel gemarkeerde vissoorten refereren 

naar de categorie “Overige soorten “in figuur 3.1. 

Soortnaam Afkorting Aantal 
Min. lengte 

(TL) in cm.  

Max. lengte 

(TL) in cm. 

haring HAR 11182 6 34 

bot BOT 2548 5 47 

koornaarvis  2447 5 18 

schol SCL 1204 6 35 

europese aal of paling  PA 961 32 91 

geep GEE 586 9 78 

horsmakreel HMA 513 5 23 

tong TNG 452 7 30 

diklipharder DIH 343 12 71 

zeebaars ZBA 308 7 70 

puitaal PUI 194 9 28 

brakwatergrondel/dikkopje  141 5 14 

ansjovis ANS 86 6 17 

gewone zeedonderpad GZD 80 9 26 

sprot SPR 64 8 14 

groene zeedonderpad GRZ 50 8 18 

zwarte grondel ZGR 48 5 14 

wijting WTG 27 9 29 

grote zeenaald GZN 22 23 47 

fint FI 19 22 48 

makreel MKR 17 22 35 

pitvis PIV 17 13 19 

griet GRI 16 12 38 

rode poon RPO 16 9 19 

vorskwab VKW 11 12 22 

steenbolk STB 10 9 19 

zeeforel/beekforel ZF 10 30 55 

kabeljauw KAB 7 20 35 

lipvis  7 15 21 

botervis BOV 4 14 20 

kleine zandspiering KZS 3 19 21 

regenboogforel  RF 2 27 37 

snotolf SNO 2 29 32 

driedradige Meun DDM 1 10 10 

rivierprik RP 1 43 43 

3.1.2 Oranjeplaat 

Op de locatie Oranjeplaat zijn in totaal 88 bemonsteringen uitgevoerd. In totaal zijn 
hierbij 8 502 vissen gevangen verdeeld over 26 vissoorten. In figuur 3.2 zijn de acht 
meest voorkomende vissoorten in een grafiek weer gegeven. Tabel 3.2 geeft een 
overzicht van alle gevangen vissoorten het aantal waarin deze soorten gevangen zijn 
en de minimale en maximale lengte. De “overige soorten” in de grafiek zijn in de tabel 
eveneens geel gemarkeerd. 
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figuur 3.2 Vissoortsamenstelling naar aantal in de fuikvangst op de locatie Oranjeplaat. 

 
tabel 3.2 Gevangen vissoorten op de fuiklocatie Oranjeplaat. 

Soortnaam Afkorting Aantal 
Min. lengte 

(TL) in cm. 

Max. lengte 

(TL) in cm. 

sprot SPR 2502 7 13 

koornaarvis  1391 6 15 

haring HAR 1298 6 29 

europese aal of paling  PA 1030 9 88 

horsmakreel HMA 586 9 24 

zwarte grondel ZGR 572 7 15 

bot BOT 474 5 39 

tong TNG 310 5 27 

zeebaars ZBA 95 7 23 

geep GEE 82 40 68 

groene zeedonderpad GRZ 54 8 19 

wijting WTG 32 10 32 

steenbolk STB 17 12 21 

puitaal PUI 15 11 23 

schol SCL 14 8 34 

pitvis PIV 5 15 19 

diklipharder DIH 4 56 80 

gewone zeedonderpad GZD 4 10 16 

griet GRI 4 28 32 

grote zeenaald GZN 3 18 29 

mul MUL 3 12 12 

vijfdradige meun VDM 3 15 21 

kabeljauw KAB 1 33 33 

makreel MKR 1 36 36 

sardien  1 11 11 

zeeforel/beekforel ZF 1 34 1 
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3.1.3 Schotsman 

Met behulp van de fuik op de locatie Schotsman zijn in totaal 63 bemonsteringen 
uitgevoerd. In totaal zijn hierbij 790 vissen doorgemeten verdeeld over 31 vissoorten. 
In tabel 3.3 zijn de vangsten in deze fuik weergegeven. 
 

tabel 3.3 Gevangen vissoorten op de fuiklocatie Schotsman. 

Soortnaam Afkorting Aantal 
Min. lengte 

(TL) in cm. 

Max. lengte 

(TL) in cm. 

haring HAR 2064 6 34 

bot BOT 1017 7 45 

europese aal of paling PA 861 27 90 

horsmakreel HMA 841 6 30 

koornaarvis  815 6 17 

tong TNG 519 7 39 

zwarte grondel ZGR 287 5 17 

brakwatergrondel en dikkopje  215 5 14 

puitaal PUI 212 9 23 

geep GEE 106 32 69 

schol SCL 95 8 34 

diklipharder DIH 90 12 68 

ansjovis ANS 65 8 17 

gewone zeedonderpad GZD 39 9 22 

zeebaars ZBA 37 8 22 

wijting WTG 31 12 30 

zeeforel/beekforel ZF 16 22 35 

groene zeedonderpad GRZ 10 11 18 

griet GRI 8 14 41 

fint FI 6 32 49 

rode poon RPO 6 9 15 

grote zeenaald GZN 4 23 33 

kabeljauw KAB 3 20 33 

pitvis PIV 2 17 21 

steenbolk STB 2 19 22 

botervis BOV 1 18 18 

driedradige meun DDM 1 20 20 

lipvis  1 14 14 

snotolf SNO 1 34 34 

tarbot TBO 1 43 43 

vorskwab VKW 1 17 17 
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figuur 3.3 Vissoortsamenstelling naar aantal in de fuikvangst op de locatie Schotsman. 

 
tabel 3.4 Vergelijk van de gevangen vissoorten per locatie. 

Soortnaam Katse Heule Oranjeplaat Schotsman 

haring 11182 1298 2064 
koornaarvis 2447 1391 815 
bot  2548 474 1017 
Europese aal of paling  961 1030 861 
sprot 64 2502  
horsmakreel 513 586 841 
schol 1204 14 95 
tong 452 310 519 
zwarte grondel 48 572 287 
geep 586 82 106 
zeebaars 308 95 37 
diklipharder 343 4 90 
puitaal 194 15 212 
brakwatergrondel/dikkopje 141  215 
ansjovis 86  65 
gewone zeedonderpad 80 4 39 
groene zeedonderpad 50 54 10 
wijting 27 32 31 
grote zeenaald 22 3 4 
steenbolk 10 17 2 
griet 16 4 8 
zeeforel/beekforel 10 1 16 
fint 19  6 
pitvis 17 5 2 
rode poon 16  6 
makreel 17 1  
vorskwab 11  1 
kabeljauw 7 1 3 
lipvis 7  1 
botervis 4  1 
regenboogforel  4   
kleine zandspiering 3   
mul  3  
snotolf 2  1 
vijfdradige meun  3  
driedradige meun 1  1 
sardien  1  
rivierprik 1   
tarbot   1 
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3.1.4 Aalvangsten 

In onderstaande figuren staat lengte frequentieverdeling van alle aal uit de reguliere 
aalvisserij per locatie (met ontsnappingsringen).  
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figuur 3.4 Lengte-frequentieverdeling van alle aal op locatie de Katse Heule. 
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figuur 3.5 Lengte-frequentieverdeling van alle aal op de locatie Oranjeplaat. 
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figuur 3.6 Lengte-frequentieverdeling van alle aal op de locatie Schotsman 
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Bij de bemonsteringen met de gesloten aalringen zijn in totaal 579 alen gevangen. In 
figuur 3.7 staat een grafiek met de populatieopbouw van de gevangen aal 
opgenomen. 
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figuur 3.7 Lengte-frequentieverdeling van alle aal gevangen met gesloten aalringen. 

 
In de onderstaande figuur 3.8 & figuur 3.9 zijn de gegevens opgesplitst per maand en 
per locatie (Geersdijk en Oranjeplaat) 
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Lengte (TL) in cm. 

figuur 3.8 Verloop in de lengte-frequentieverdeling van aal gevangen met gesloten aalringen op locatie 

Geersdijk. 
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Lengte (TL) in cm. 

figuur 3.9 Verloop in de lengte-frequentieverdeling van aal gevangen met gesloten aalringen op locatie 

Oranjeplaat. 

3.1.5 Forelvangsten 

Tijdens het doormeten van de fuikvangsten in alle fuiken van beroepsvissers van de 
Kreeke en de Ridder is speciale aandacht besteed aan de aanwezige forellen. 
Hiervan zijn aanvullende gegevens verzameld zoals borstomvang, de aanwezigheid 
van schimmel en/of luis, vetvin wel/niet verwijderd en de aan-/afwezigheid van een 
VI-tag. In Bijlage II is een tabel opgenomen met daarin alle forellen die gevangen zijn 
tijdens de looptijd van dit project. Hierna volgt een samenvatting van de vangsten. 
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In totaal zijn er 159 beek-/zeeforellen en 2 regenboogforellen aangetroffen in de 
fuiken.  
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figuur 3.10 Lengte-frequentieverdeling van alle zeeforel die in alle fuiken van beroepsvissers van de 

Kreeke en de Ridder zijn aangetroffen. 

 
Van alle beek-/zeeforellen die in de fuiken zijn gevangen hadden 49 (30%) 
exemplaren geen vetvin. 68 dieren (42%) waren geïnfecteerd met luis en/of 
schimmel. In onderstaande figuur is tevens aangegeven hoe de aan-/afwezigheid 
van de vetvin en infecties zijn verdeeld over de verschillende lengteklassen.  
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

20 30 40 50 60 70 80

Schimmel / Luis

Geen 
Schimmel / Luis

Geen Vetvin

Vetvin

 
Lengte (TL) in cm. 

figuur 3.11 Overzicht van de forellen met en zonder vetvin en wel en niet besmet met schimmel/luis. 

3.2 Hengelvangstregistratie 

De respons op de hengelvangstregistratie was erg laag. Één van de oorzaken 
hiervoor zou kunnen zijn dat door slechte berichtgeving over de vangsten van 
forellen weinig sportvissers hebben gevist op het Veerse Meer. In totaal zijn er door 
sportvissers 23 gevangen beek-/zeeforellen gemeld. Ongeveer de helft (12 
exemplaren) hiervan is gevangen door één sportvisser. In Bijlage II is, naast een 
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tabel met de forellen die in de fuiken zijn gevangen, een tabel opgenomen met de 
exemplaren die zijn gevangen door sportvissers. 

3.3 Sonar 

Sonar biedt de mogelijkheid om ruimtelijk inzicht te krijgen in de verdeling van de 
visstand. De horizontale en verticale verspreiding van de vis is derhalve op twee 
wijzen gepresenteerd.  

3.3.1 Horizontale verspreiding 

Het verloop van de visbiomassa uitgezet tegen de afgelegde weg tijdens de 6 
transecten. De biomassa varieert van 10 tot maximaal 70 kg/ha. Een uitschieter is 
transect 2 met plaatselijk een dichtheid van 160 kg/ha. In 2002 varieerde biomassa 
van 50 tot ca. 250 kg/ha. Ook toen werd op transect 2 verreweg de meeste vis 
waargenomen (tot 3 000 kg/ha). 
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figuur 3.12 Overzicht van de 6 transecten die met de sonar zijn bemonsterd. Van elk transect is voor elke 

50 meter een biomassa schatting gemaakt, uitgedrukt in kg per hectare. Het verloop hiervan is 

in onderstaande grafieken weergegeven. De vaarrichting van de transecten is weergegeven op 

de kaart. 

Rechts van elke grafiek is een klein stuk van het echogram weergegeven dat representatief is 

voor het hele transect. Het echogram toont de verticale verdeling van de vis. Duidelijk is dat op 

alle transecten de vis tot aan de bodem aanwezig is. Dit duidt op een goede menging van het 

water (geen spronglaag).  
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3.3.2 Verticale verspreiding 

Het verloop van de biomassa per transect uitgezet tegen de diepte. Deze gegevens 
zijn net als bij voorgaande bemonsteringen (Kemper 2003; 2006)) in een tabel 
gepresenteerd.  
 

tabel 3.5 Verticale verdeling van de visbiomassa per transect. 

n/1000m3 Kg/1000m3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2-4m 0 24 4 15 9 53 2-4m 0,003 0,190 0,030 0,123 0,069 0,421

4-6m 2 27 21 61 10 100 4-6m 0,015 0,215 0,164 0,488 0,080 0,803

6-8m 10 72 26 57 19 60 6-8m 0,083 0,576 0,211 0,456 0,154 0,481

8-10m 14 49 28 36 24 32 8-10m 0,110 0,392 0,224 0,292 0,192 0,255

10-12m 18 33 25 22 22 23 10-12m 0,148 0,261 0,200 0,172 0,176 0,188

12-14m 22 41 19 15 21 20 12-14m 0,176 0,328 0,151 0,117 0,168 0,158

14-16m 3 19 17 12 10 13 14-16m 0,025 0,149 0,132 0,095 0,083 0,106

16-18m - 13 12 10 - - 16-18m - 0,103 0,096 0,079 - -

Gem. 10 35 19 28 16 43 Gem. 0,080 0,277 0,151 0,228 0,132 0,345

n/ha 1598 6227 3399 5121 2633 6890 Kg/ha 13 50 27 41 21 55

Transect Transect

 

3.4 Kuil- en korvisserij 

De resultaten van de kuil- en korvisserij zijn hieronder weergegeven. Eerst worden 
de resultaten van de visserij in de waterkolom (kuil) getoond daarna de resultaten 
voor de visstand nabij de bodem (kor).  

3.4.1 Pelagische visstand 

Zoals te zien in de grafiek in figuur 3.13 waren haring en sprot de dominante soorten 
in de vangsten met de kuil. Deze vissoorten waren goed voor 98% van de vangst. De 
soorten die verder zijn gevangen zijn terug te vinden in de grafiek. Tabel 3.6 toont het 
verschil in aangetroffen vissoorten wanneer de visserijen van 2002 en 2006 worden 
vergeleken. 
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figuur 3.13 Vissoortsamenstelling van de vangst met de pelagische kuil. 
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tabel 3.6 Vergelijking van gevangen soorten in 2002 en 2006 met de pelagische kuil. 

soortnaam 2002 2006 

ansjovis  X 

beekforel X  

bot X X 

dikkopje X X 

geep X  

glasgrondel X  

griet  X 

brakwatergrondel X X 

harder X  

haring X X 

horsmakreel  X 

koornaarvis X X 

aal X X 

puitaal X X 

regenboogforel X  

schol X X 

sprot X X 

steenbolk  X 

tong  X 

wijting  X 

zeebaars X  

zeedonderpad X  

zwarte grondel X X 

zeenaald  X 

3.4.2 Bentische visstand 

De vangst met de kor werd gedomineerd door brakwatergrondel en dikkopje, deze 
vissoorten zijn goed voor 89% van de vangst. Ook is in figuur 3.14 te zien welke 
vissoorten er naast de bovengenoemde zijn aangetroffen. Tabel 3.6 toont de 
verschillen in gevangen vissoorten tussen de korvisserij in 2002 en 2006. 
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figuur 3.14 Vissoortsamenstelling van de vangst met de kor. 
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tabel 3.7 Vergelijking van gevangen soorten in 2002 en 2006 met de kor. 

soortnaam 2002 2006 

bot X X 

botervis X  

brakwatergrondel X X 

dd stekelbaars X  

dikkopje  X 

glasgrondel X  

haring X X 

koornaarvis X X 

aal X X 

pitvis  X 

puitaal X X 

sprot X  

steenbolk X  

zandspiering X  

tong  X 

zeebaars X  

zeedonderpad X  

zwarte grondel X  

grote zeenaald  X 
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3.5 Abiotische factoren 

In deze paragraaf zijn relevante abiotische factoren opgenomen. In figuur 3.15 zijn 
grafieken opgenomen van zuurstofgehaltes gemeten vanaf het wateroppervlak tot 
aan de bodem. Het betreft hier vier locaties verspreid over het Veerse Meer, zoals te 
zien op de kaart onder de grafieken. De stippellijnen in de figuur geven de meetdata 
weer.  
 

 

figuur 3.15 Overzicht zuurstofgehaltes 2006-april 2007 (Bron: RWS Zeeland). 
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In de onderstaande grafiek zijn temperatuur (°C) en  chloridegehalte (gr/l) uitgezet. De 
grafieken tonen de waarden van twee punten in het Veerse Meer waarbij één 
meetset vlak nabij de bodem is gedaan en één nabij de wateroppervlakte. 
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figuur 3.16 Overzicht temperatuur en chloridegehalte 1 mei 2006- 30 april 2007 (Bron: RWS Zeeland). 
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4 Bespreking 

Aan de basis van dit onderzoek ligt de vraagstelling die in § 1.4 is geformuleerd. Met 
de resultaten van dit onderzoek zullen echter niet alle vragen kunnen worden 
beantwoord. Voorzover mogelijk is een vergelijking gemaakt met de resultaten van 
het onderzoek in 2002 (voor het doorlaatwerk) om op deze wijze een trend in de 
ontwikkeling van het meer aan te geven. Er zijn echter geen recente en 
gedetailleerde fuik gegevens ter vergelijking met de resultaten van 2006/2007. Deze 
gegevens zullen dus alleen onderling worden vergeleken en als nulmeting dienen 
voor een toekomstige monitoring met fuiken.  

4.1 Fuikvisserij 

4.1.1 Verspreiding vissoorten 

In tabel 3.4 is te zien hoe vissen zich vanuit het doorlaatwerk verspreiden over het 
meer. Ten opzichte van het monsterpunt bij het doorlaatwerk (Katse Heule) neemt 
het aantal soorten iets af in de richting van de Schotsman. Dit zou verklaard kunnen 
worden door een afnemend zoutgehalte in westelijke richting. Uit figuur 3.16 is echter 
duidelijk dat het chloridegehalte in de loop van het onderzoeksjaar weliswaar verloopt 
maar wel gelijkmatig over het hele meer.  
De algemene indruk is dat de meeste vissoorten zich goed verspreiden over het 
gehele meer. Ook is niet uit te sluiten dat er enige verwarring is over de juiste 
determinatie van de vissoorten. Tenslotte speelt de opstelling van de fuik een rol. 
Marginale verschillen in de opstelling kan de vangst van de ene vissoort bevorderen 
en die van de andere juist uitsluiten.  
 
Het is zeker dat sprot tot aan het eind van het meer voorkomt. De vissoort moet 
daarom terecht zijn gekomen bij de haring.  
Ansjovis is bij de Oranjeplaat wellicht niet als dusdanig herkend en bij sprot/haring 
terecht gekomen.  
Vanaf fint en lager in de tabel, speelt mee dat deze vissoorten steeds zeldzamer 
worden zodat de trefkans in de fuik kleiner wordt.  

4.1.2 Aalvangsten 

Duidelijk is dat er bij de ingang van het Veerse Meer aanzienlijk meer grote (schier-) 
aal wordt gevangen. De invloed van de ontsnappingsringen is op alle locaties 
zichtbaar, hoewel op de locatie Oranjeplaat meer aal onder de 35 cm wordt 
gevangen.  
 
Opvallend is dat in de fuikvangsten zonder ontsnappingsringen (figuur 3.8 & figuur 
3.9), er bij de Oranjeplaat vrijwel geen kleine aal wordt gevangen in tegenstelling tot 
de vangsten bij Geersdijk. Het zou kunnen dat de jonge aal minder ver het meer 
optrekt, maar hiervoor zijn geen verdere aanwijzingen.  
Het is moeilijk aan te geven in welke mate deze vangsten representatief zijn voor de 
jonge aal populatie in het meer. Duidelijk is dat het bestand momenteel beperkt is. 
Verwacht moet worden dat de vangsten van volwassen aal in de komende jaren af 
zullen nemen. Onduidelijk is of het doorlaatwerk de toevoer van jonge (glas-)aal naar 
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het meer heeft bevorderd. Herhaling van de proef zonder ontsnappingsringen is 
daarom sterk aan te raden om de verwachtingen naar de toekomst in te kunnen 
schatten. 

4.1.3 Forellen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan 42% van de gevangen forellen is 
geïnfecteerd met zeeluis en/of schimmel. Dit getal is moeilijk ergens aan te relateren 
omdat vergelijkingmateriaal ontbreekt. Niettemin is deze informatie van groot belang 
om een eventuele trend in de tijd te volgen.  
 
De verspreiding van de forel over het meer geeft enkele hotpots aan ten oosten en 
ten westen van het meer (zie de figuur in Bijlage II). Niettemin is er geen duidelijke 
trend in de verspreiding waar te nemen. De plek met het hoogste aantal forellen aan 
de westzijde van het meer, valt samen met de hoogste biomassa op transect 12. 
Wellicht houd de forel zich hier op om te jagen op jonge haring/sprot.  

4.1.4 Pelagische visstand 

Aan de hand van de sonarwaarnemingen en de kuilvisserij is een schatting gemaakt 
van de totale pelagische visbiomassa in het meer. In september 2002 werd de 
gemiddelde visbiomassa geschat op ca. 150 kg/ha. Bij sonarmetingen in september 
2003, 2004 en 2005 bleek de biomassa snel af te nemen (Kemper, ongepubliceerd) 
tot een minimum van nog geen 2 kg/ha in het voorjaar van 2006. Enkele maanden 
later (september) bleek de biomassa toegenomen tot 50 kg/ha. Uit de 
bemonsteringen met de kuil blijk deze biomassa vrijwel volledig toe te schrijven aan 
jonge haring en sprot.  
De grootste biomassa werd wederom waargenomen op transect 2. Een locatie waar 
haring/sprot zich ook bij voorgaande bemonsteringen massaal ophield.  
Hoewel de kuilvisserij minder representatief is voor het soortspectrum dan de 
intensieve fuikvisserij, kunnen de resultaten wel worden vergeleken met de gegevens 
van voor het doorlaatwerk (tabel 3.7). Als duidelijke nieuwkomers zien we ansjovis, 
horsmakreel, steenbolk, tong, wijting en zeenaald. Ook zijn er in tegenstelling tot 
2002 een aantal vissoorten niet gevangen, maar dit zijn vaak zeldzame vissoorten 
die simpelweg bij de bemonstering zijn gemist.  

4.1.5 Bentische visstand 

Bij de korvisserij zijn minder nieuwe vissoorten waargenomen. Tong, zeenaald en 
grote zeenaald zijn nieuwkomers. Een belangrijke waarneming is dat er minder dan 
in 2002 “levenloze” trekken werden gedaan. Dit sluit aan op de sonarwaarnemingen 
waaruit duidelijk is dat vissen, ook in de diepe, zich tot bij de bodem ophouden. Er 
blijkt nog nauwelijks sprake te zijn van een spronglaag. 

4.2 Beantwoording van de deelvragen 

Uit het voorgaande is af te leiden in hoeverre de deelvragen uit § 1.4 zijn 
beantwoord. Voor de duidelijkheid is dit in de volgende paragrafen nog eens 
puntsgewijs aangegeven.  
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4.2.1 Sportvisserij 

1 Is sprake van migratie van het bestaande bestand aan bruine forel; via het 
doorlaatmiddel naar de Oosterschelde en vice versa?  
De hoop was er op gevestigd dat er gemerkte vissen uit het Veerse Meer in de 

Oosterschelde zouden worden teruggemeld. Zoals in § 3.2 wordt aangegeven zijn de 

terugmeldingen minimaal geweest en werden buiten het Veerse Meer geen vissen 

waargenomen.  

2 Beïnvloedt de nieuwe situatie de vitaliteit van de bruine forel? 
Van alle vissen is 42% geïnfecteerd met luis en/of schimmel (§ 3.1.5). Dit is echter niet 

te relateren aan gegevens van voor de opening van het doorlaatwerk.  

3 Wat is het effect van het kweekprogramma met stamvissen uit het Veerse 
Meer?  
Het onderzoek heeft geen resultaten opgeleverd waarmee deze vraag kan worden 

beantwoord.  

4 Is er sprake van migratie van de harder, de geep, de zeebaars, de haring, en 
de platvissoorten. 
Aangenomen mag worden aan de hand van de fuikregistratie (§ 3.1), dat deze 

vissoorten vrij het Veerse Meer in- en uittrekken. 

5 Wat kan worden aangetoond m.b.t. de ontwikkeling van het voedselaanbod 
voor de bruine forel en de marine soorten?  
Het onderzoek heeft geen resultaten opgeleverd waarmee deze vraag kan worden 

beantwoord.  

6 Hoe ontwikkelt zich de parasitaire zalmluis voor wie de bruine forel gastheer 
is? 
Van alle vissen is 42% geïnfecteerd met luis en/of schimmel (§ 3.1.5). Dit is echter niet 

te relateren aan gegevens van voor de opening van het doorlaatwerk.  

4.2.2 Beroepsvisserij 

1 Hoe zijn de bestanden aan harder, zeebaars, en andere voor het beroep 
mogelijk te benutten vissoorten opgebouwd?   
Het antwoord uit deze vraag volgt direct uit de kuil- en fuikvisserij (§ 2.4.1 en § 3.1).  

2 Hoe verloopt de migratie van de kreeft, wat is de verspreiding en de 
bestandsopbouw? 
Het onderzoek heeft geen resultaten opgeleverd waarmee deze vraag kan worden 

beantwoord.  

3 Wat is de invloed van het doorlaatmiddel op intrek glasaal en uittrek schieraal? 
Tijdens de fuikbemonstering (figuur 3.7), is een kleine hoeveelheid jonge aal <30 cm 

gevangen. Dit geeft aan dat in de afgelopen jaren na de opening van het doorlaatwerk, 

de glasaalintrek zeer beperkt is. Er zijn althans weinig glasalen opgegroeid tot 

exemplaren met een lengte tot 30 cm. De uittrek van schieraal is niet te herleiden uit de 

gegevens. 

4 Wat is de invloed van het doorlaatmiddel op de aalstand? 
Uit het voorgaande is duidelijk dat het doorlaatwerk geen positief effect heeft op de 

intrek van glasaal. 

5 Wat is het voedselaanbod voor aal? 
Zoals in het onderzoek van 2002 naar voren kwam, maakt de grote aal wellicht gebruik 

van de jonge haring/sprot op het meer. Voor de kleine aal valt hier niets over op te 

merken. 
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4.2.3 Rijkswaterstaat 

1 Welke veranderingen in het soortenspectrum kunnen aangetoond worden? 
In de tabellen van § 3.4.1 is op te maken welke nieuwe vissoorten in het meer zijn 

waargenomen.  

2 Hoe is de situatie in de verticale verdeling van pelagische vis sinds het 
verdwijnen van de spronglaag? 
Uit de sonarwaarnemingen is op te maken dat er in september geen spronglaag meer 

aanwezig is (figuur 3.12). De vis is dan ook in alle waterlagen waar te nemen.  

3 Hoe is het gesteld met de dominantie van haring uit 2002? 
Duidelijk is geworden dat de grote hoeveelheid haring/sprot die in 2002 werd 

waargenomen (ca 250 kg/ha), sinds de opening is teruggelopen tot ca 50 kg/ha. Daarbij 

dient te worden opgemerkt dat dit de waarden zijn die consequent in september zijn 

gemeten. Zo bleek de biomassa haring/sprot in het voorjaar van 2006 slechts enkele 

kilogrammen per hectare te zijn. Dit geeft aan dat de jaarlijkse fluctuaties groot zijn. 

4 Hoe is het gesteld met de aanwezigheid van de bodemvis, voorheen beperkt 
aanwezig, en ontbrekend in diepere zuurstofloze delen? 
Door het verdwijnen van de spronglaag werd ook tijdens de bodemvisserij veel vis 

waargenomen, waar in 2002 consequent geen vis werd gevangen. 

 

5 Conclusie en aanbevelingen 

Het meer lijkt zich in ecologische zin goed te ontwikkelen. Wel is er nog een grote 
variatie in de visbiomassa in de tijd waar te nemen. Zo werd in mei 2006 vrijwel geen 
vis waargenomen en werd de biomassa in het meer bepaald door miljoenen 
oorkwallen. In de kuilbemonstering van september 2006 werd daar niets meer van 
teruggevonden. De verwachting is dat de dynamiek in het meer groot zal blijven, 
zowel qua vissoortsamenstelling als biomassa. Niettemin zal deze dynamiek in de 
komende jaren afnemen en zich een stabieler evenwicht instellen.  
 
Omdat nog onduidelijk is in welke richting het nieuwe evenwicht zich in zal stellen is 
het aan te raden om de fuikmonitoring minimaal eens in de twee jaar te herhalen.  
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Bijlage I Afbeeldingen van vissoorten uit de fuikvangsten 

  
Zwarte grondel (Gobius niger) Gewone zeedonderpad (Myoxocephalus 

scorpius) 
 

  
Groene zeedonderpad (Taurulus bubalis) 
 

puitaal (Zoarces viviparus) 
 

  
pitvis (Callionymus lyra) 
 

mul (Mullus surmuletus) 
 

  
haring (Clupea harengus) 
 

sprot (Sprattus sprattus) 
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schol (Pleuronectes platessa) 
 

tong (Solea Solea) 
 

  
bot  (Platichtys flesus) 
 

Kleine koornaarvis (Atherina boyeri) 
 

  
Vijfdradige meun (Ciliata mustela) 
 

kabeljauw  (Gadus morhua) 
 

  
steenbolk (Trisopterus luscus)  
 

wijting (Merlangius merlangius) 
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horsmakreel (Trachurus trachurus) 
 

Grote zeenaald (Syngnathus acus) 
 

 
 

aal (schier) (Anguilla anguilla) 
 

vorskwab (Raniceps raninus) 
 

  
zeebaars (Dicentrarchus labrax) 
 

zeeforel/beekforel (Salmo trutta) 
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Bijlage II Forelvangsten met fuik en hengelvangstregistratie 

Tabel: Forelvangsten met de fuik. Er zijn geen vissen met VI tags aangetroffen 
 

Datum Soort Vak Lengte (TL) 
in cm. 

Schouder 
omtrek 

Schimmel/ 
luis 

Vetvin 
amputatie 

4-mei-06 zee-/beekforel O 34  nee nee 

5-mei-06 zee-/beekforel I 33  nee ja 

5-mei-06 zee-/beekforel I 40  nee ja 

5-mei-06 zee-/beekforel K 35  nee ja 
5-mei-06 zee-/beekforel K 34  nee ja 

8-mei-06 zee-/beekforel G 34  nee ja 

8-mei-06 zee-/beekforel O 28  nee nee 

9-mei-06 zee-/beekforel I 39  nee ja 

11-mei-06 zee-/beekforel C 27  nee ja 

11-mei-06 zee-/beekforel C 35  nee ja 

11-mei-06 zee-/beekforel F 33  nee ja 

11-mei-06 zee-/beekforel F 32  nee ja 

12-mei-06 zee-/beekforel I 50 28 ja nee 

15-mei-06 zee-/beekforel C 32 18 nee ja 

16-mei-06 zee-/beekforel F 48 26 ja nee 

16-mei-06 zee-/beekforel I 30 15 nee ja 

17-mei-06 zee-/beekforel O 23 10 nee nee 

17-mei-06 zee-/beekforel O 53 25 nee nee 

17-mei-06 zee-/beekforel P 25 10 nee nee 

17-mei-06 zee-/beekforel P 25 10 nee nee 

18-mei-06 zee-/beekforel O 23 9 nee nee 

21-mei-06 zee-/beekforel M1 24 9 nee nee 

21-mei-06 zee-/beekforel M1 24 10 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel F 21 9 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 24 11 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 24 11 nee ja 

23-mei-06 zee-/beekforel P 26 12 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 26 12 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 26 12 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 27 13 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 27 13 nee ja 

23-mei-06 zee-/beekforel P 27 12 nee ja 

23-mei-06 zee-/beekforel P 27 13 nee nee 

23-mei-06 zee-/beekforel P 27 13 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel M1 24 9 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel M1 25 10 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel M1 25 11 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel N 24 10 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel N 24 10 nee nee 

24-mei-06 zee-/beekforel N 25 11 nee nee 

29-mei-06 zee-/beekforel F 27 12 nee ja 

29-mei-06 zee-/beekforel G 24 10 nee nee 

29-mei-06 zee-/beekforel G1 23 10 nee nee 

7-jun-06 zee-/beekforel M 24 10 nee nee 

7-jun-06 zee-/beekforel O 56 25 nee ja 

8-jun-06 zee-/beekforel M1 53 24 nee ja 

8-jun-06 zee-/beekforel M1 54 24 nee ja 

9-jun-06 zee-/beekforel G 27 13 ja nee 

9-jun-06 zee-/beekforel G 40 20 ja ja 

9-jun-06 zee-/beekforel G1 26 13 ja nee 

10-jun-06 zee-/beekforel M1 34 22 ja nee 
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Datum Soort Vak Lengte (TL) 
in cm. 

Schouder 
omtrek 

Schimmel/ 
luis 

Vetvin 
amputatie 

12-jun-06 zee-/beekforel I 26 13 ja nee 

12-jun-06 zee-/beekforel N 27 13 nee nee 

12-jun-06 zee-/beekforel P 28 12 ja nee 

13-jun-06 zee-/beekforel F 28 14 ja nee 

13-jun-06 zee-/beekforel I 28 13 ja nee 

13-jun-06 zee-/beekforel I 29 14 ja nee 

14-jun-06 zee-/beekforel E 27 13 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel F 27 13 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel N 26 11 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel N 27 12 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel O 26 12 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel O 47 22 ja ja 

14-jun-06 zee-/beekforel P 26 11 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel P 27 12 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel P 34 15 ja ja 

14-jun-06 zee-/beekforel P 38 18 nee nee 

14-jun-06 zee-/beekforel P 43 20 ja ja 

14-jun-06 zee-/beekforel P 55 24 ja ja 

15-jun-06 zee-/beekforel C 28 14 ja nee 

15-jun-06 zee-/beekforel F 32 17 ja nee 

15-jun-06 zee-/beekforel F 34 18 ja ja 

15-jun-06 zee-/beekforel I 35 18 ja ja 

19-jun-06 zee-/beekforel I 27 13 nee nee 

19-jun-06 zee-/beekforel I 29 14 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel I 32 15 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel I 37 18 ja ja 

19-jun-06 zee-/beekforel M 30 15 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel O 30 12 nee ja 

19-jun-06 zee-/beekforel P 25 11 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 26 12 nee nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 26 11 nee nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 27 11 nee nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 29 12 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 29 12 ja nee 

19-jun-06 zee-/beekforel P 30 13 ja nee 

19-jun-06 regenboogforel P 36 19 nee nee 

20-jun-06 zee-/beekforel P 27 12 nee nee 

20-jun-06 zee-/beekforel P 33 13 ja ja 

20-jun-06 zee-/beekforel P 34 15 ja ja 

23-jun-06 zee-/beekforel F 22 16 nee nee 

23-jun-06 zee-/beekforel I 31 16 ja nee 

23-jun-06 zee-/beekforel I 37 18 ja ja 

23-jun-06 zee-/beekforel M 28 12 ja nee 

23-jun-06 zee-/beekforel P 28 12 ja nee 

23-jun-06 zee-/beekforel P 29 13 ja nee 

23-jun-06 zee-/beekforel P 55 26 ja ja 

26-jun-06 zee-/beekforel M 26 12 ja nee 

26-jun-06 zee-/beekforel P 24 11 nee nee 

26-jun-06 zee-/beekforel P 26 12 ja nee 

26-jun-06 zee-/beekforel P 28 13 ja nee 

26-jun-06 zee-/beekforel P 32 15 ja nee 

26-jun-06 zee-/beekforel P 35 17 ja ja 

28-jun-06 zee-/beekforel P 26 12 ja ja 

28-jun-06 zee-/beekforel P 27 13 ja nee 

30-jun-06 zee-/beekforel P 35 15 ja ja 

30-jun-06 zee-/beekforel P 37 17 ja ja 
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Datum Soort Vak Lengte (TL) 
in cm. 

Schouder 
omtrek 

Schimmel/ 
luis 

Vetvin 
amputatie 

3-jul-06 zee-/beekforel N 28 13 nee nee 

3-jul-06 zee-/beekforel N 28 13 ja nee 

3-jul-06 zee-/beekforel N 36 18 ja ja 

3-jul-06 zee-/beekforel P 28 14 ja nee 

3-jul-06 zee-/beekforel P 45 20 ja ja 

6-jul-06 zee-/beekforel F 29 13 ja nee 

7-jul-06 zee-/beekforel N 28 13 ja nee 

10-jul-06 zee-/beekforel P 37 18 ja ja 

13-jul-06 zee-/beekforel P 58 28 ja ja 

11-sep-06 zee-/beekforel H1 45 26 ja nee 

10-okt-06 zee-/beekforel G 56 28 nee nee 

1-nov-06 zee-/beekforel I 60 28 ja nee 

3-nov-06 zee-/beekforel I 58 29 nee nee 

5-nov-06 zee-/beekforel I 60 29 ja nee 

10-nov-06 zee-/beekforel G 48 25 ja ja 

16-nov-06 zee-/beekforel A 44 18 nee ja 

22-nov-06 zee-/beekforel C 55 28 ja nee 

22-nov-06 zee-/beekforel G 55 28 ja nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 32 13 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 33 12 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 32 13 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 30 11 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 34 14 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 33 13 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 35 14 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 35 14 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel A 35 14 nee nee 

27-nov-06 zee-/beekforel M 35 14 nee nee 

28-nov-06 zee-/beekforel I 50 24 ja nee 

28-nov-06 zee-/beekforel I 54 28 ja nee 

28-nov-06 zee-/beekforel I 55 29 ja nee 

28-nov-06 zee-/beekforel I 84 41 ja nee 

29-nov-06 regenboogforel C 32 16 nee nee 

29-nov-06 zee-/beekforel F 34 17 nee nee 

29-nov-06 zee-/beekforel L 30 14 nee nee 

29-nov-06 zee-/beekforel L 55 27 ja ja 

29-nov-06 zee-/beekforel L 40 21 ja ja 

29-nov-06 zee-/beekforel L 45 22 ja nee 

29-nov-06 zee-/beekforel L 55 26 ja ja 

29-nov-06 zee-/beekforel L 71 28 ja ja 

29-nov-06 zee-/beekforel L 36 14 ja nee 

5-dec-06 zee-/beekforel A 32 15 nee nee 

5-dec-06 zee-/beekforel A 52 26 nee ja 

5-dec-06 zee-/beekforel P 30 10 nee nee 

12-dec-06 zee-/beekforel A 58 26 nee nee 

12-dec-06 zee-/beekforel A 33 14 nee nee 

8-jan-07 zee-/beekforel A 48 26 nee nee 

23-jan-07 zee-/beekforel A 52 25 nee ja 

19-mrt-07 zee-/beekforel N 37 16 nee nee 

3-apr-07 zee-/beekforel I 36  nee nee 

4-apr-07 zee-/beekforel C 60 29 nee nee 

10-apr-07 zee-/beekforel A 65 29 nee nee 

26-apr-07 zee-/beekforel A 43 20 nee nee 

2-okt-07 zee-/beekforel A 44 18 nee ja 
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Figuur: Verdeling van de forelvangsten met fuiken over het meer. 
 
Tabel: (Zee-) forelvangsten door sportvissers (Hengelvangstregistratie) Er zijn geen vissen met VI 
tags aangetroffen. 

Datum Soort Vak 
Lengte 
(TL) in 

cm. 

Schouder 
omtrek Schimmel Luis Ontbr. 

Vetvin 
Kleur-
merk 

26/05/2006 zee-/beekforel B 40 22 nee ja ja nee 

26/05/2006 zee-/beekforel B 25 11 nee ja nee nee 

27/05/2006 zee-/beekforel B 25 11 nee ja nee nee 

27/05/2006 zee-/beekforel B 24 10 nee nee ja nee 

03/06/2006 zee-/beekforel B 26 12 nee ja ja nee 

03/06/2006 zee-/beekforel B 25 12 nee nee nee nee 

04/06/2006 zee-/beekforel B 25 12 nee ja nee nee 

05/06/2006 zee-/beekforel B 23 11 nee nee nee nee 

05/06/2006 zee-/beekforel B 52 27 nee ja nee nee 

03/11/2006 zee-/beekforel A 49 22 nee nee nee nee 

17/05/2006 zee-/beekforel E 32 16 nee nee ja nee 

19/05/2006 zee-/beekforel C 32 16 nee nee ja nee 

16/10/2006 zee-/beekforel B 40 20 nee nee nee nee 

21/10/2006 zee-/beekforel B 54 24 nee nee nee nee 

24/10/2006 zee-/beekforel B 42 20 nee ja nee nee 

01/11/2006 zee-/beekforel A 62 28 nee ja nee nee 

01/11/2006 zee-/beekforel A 48 26 nee nee nee nee 

02/11/2006 zee-/beekforel A 46 23 nee nee nee nee 

02/11/2006 zee-/beekforel A 50 22 nee ja nee nee 

02/11/2006 zee-/beekforel A 32 - nee nee nee nee 

02/11/2006 zee-/beekforel A 30 - nee nee nee ja 

02/11/2006 zee-/beekforel A 31 - nee nee nee ja 

02/11/2006 zee-/beekforel A 31 - nee nee nee nee 
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Bijlage III Lengte frequentieverdelingen fuikvangsten 

Onderstaand is de populatieopbouw van de tien meest talrijke vissoorten in de fuikvangst op de 
locatie Katse Heule grafisch weergegeven. 
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Onderstaand is de populatieopbouw van de tien meest talrijke vissoorten in de fuikvangst op de 
locatie Oranjeplaat grafisch weergegeven. 
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Onderstaand is de populatieopbouw van de tien meest talrijke vissoorten in de fuikvangst op de 
locatie Schotsman grafisch weergegeven. 
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Bijlage IV Ontheffing aalvisserij 

 

Figuur: Ontheffing voor de aalfuikvisserij zonder ontsnappingsringen. 
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