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Samenvatting 

In het voorjaar van 2007 is onderzoek gedaan naar de doortrekmogelijkheden voor vissen 

vanuit de Noordzee naar het Noordzeekanaal.  

Eén van de mogelijke barrières zijn de vele schutsluizen bij de monding van de zee. In theorie 

zijn deze kunstwerken goed passeerbaar voor vissen aangezien de stroomsnelheid op deze 

locaties laag is. Gelijktijdig is dit het zwakke punt van de constructie, omdat het op deze plaat-

sen vaak ontbreekt aan een goede lokstroom die de vissen naar het kunstwerk moeten leiden. 

In het voorjaar van 2007 is met sonarapparatuur gekeken naar de vismigratie door de grootste 

schutsluis van IJmuiden (Noordersluis). Aangetoond kon worden dat veel vissen doelgericht 

gebruik maken van de Noordersluis om het Noordzeekanaal op te trekken. Daarbij is een 

voorzichtige schatting gemaakt van de omvang van de migratie. Hieruit kwam naar voren dat 

in de ruim zes weken van het onderzoek, ca 35 ton kleine vis (4-10), 9 ton vis van 11-25 cm 

en 8 ton vis groter dan 25 cm, de sluis passeerde.  

 

Een andere barrière is het spuicomplex. De stroomsnelheden zijn hier dusdanig hoog dat het 

wordt uitgesloten dat vis hier zondermeer kan passeren. Ten behoeve van de vismigratie is 

één van de spuikokers de stroomsnelheid dusdanig aangepast aan de fysieke zwemcapacitei-

ten van veel migrerende vissoorten.  

Juvenielen van verschillende vissoorten maken van nature tijdens hun migratie gebruik van de 

landinwaarts gerichte stroming, die bij opkomend tij over de bodem ontstaat. Dit type vismigra-

tie staat bekend onder de naam “Selectief Getijde Transport” (SGT). In Nederland komt landin-

waarts gerichte stroom nog alleen voor in de Nieuwe Waterweg, waar het water bij opkomend 

tij nog tot ver in het binnenland (Hagestein) invloed heeft.  

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor vissen om in IJmuiden bij opkomend wa-

ter landinwaarts te trekken, werd de spuideur van de vispassage in het spuicomplex van IJ-

muiden opengelaten tot na het bereiken van het kanaalpeil. Om de zoutbelasting in het kanaal 

te beperken werd dit “spuien over de vloed” slechts gedurende 10 minuten uitgevoerd. In deze 

periode werden vissen, die met de stroom door de vispassage spoelden, opgevangen in een 

fuik. Hoewel het onderzoek specifiek was gericht op glasaal en stekelbaars, werd stekelbaars 

niet en glasaal slechts tweemaal aangetroffen. Wel werden veel platvislarven gevangen.   

1 Inleiding 
Het Noordzeekanaal is naast een scheepvaartverbinding van belang voor de afvoer 
van water uit West Nederland. Hoewel IJmuiden relatief gezien, tot de kleinere lo-
zingspunten behoort, wordt er jaarlijks ca 3 miljard kubieke meter water via het 
Noordzeekanaal naar de Noordzee afgevoerd. Het water stroomt bij laagwater (eb) 
passief naar de Noordzee via de spuisluizen. Als bij laag water niet kan worden ge-
spuid, maar er toch moet worden afgevoerd, wordt het gemaal ingezet. In de periode 
1995-2001 zijn zowel het gemaal als de spuisluizen gerenoveerd. 
In het kader van deze renovatie is in een van de spuikokers een vispassage gereali-
seerd om anadrome vissen in de gelegenheid te stellen het spuicomplex te passe-
ren.  
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1.1 Doelstelling 

1.1.1 Vismigratie door de Noordersluis te IJmuiden 

Er bestaat geen duidelijk beeld over de mate waarin vissen gebruik maken van 
schutsluizen om stroomopwaarts te migreren. Een vispassage moet om functioneel 
te zijn, aan verschillende eisen voldoen (Kroes & Monden, 2005.). In  de eerste 
plaats moet een vispassage voldoen aan de biologische eisen van de doelsoorten. 
Hierbij zijn met name de maximale en de gemiddelde stroomsnelheid in de vispas-
sage van belang. Vanuit dit oogpunt is een schutsluis zeer geschikt om te dienen als 
vispassage, omdat door de werking van de sluis, de vissen geen grote stroomsnel-
heden hoeven te overwinnen. Het functioneren van een vispassage is echter ook af-
hankelijk van de mogelijkheid voor migrerende vis om de vispassage te vinden. Hier-
bij is vooral de lokstroom van belang. Met betrekking tot het onderzoek in IJmuiden is 
het de vraag of de lokstroom van uit de Noordersluis voldoende groot is om de trek-
vis naar de sluis te lokken. Deze lokstroom moet immers concurreren met de grote 
hoeveelheid water die via het spuicomplex naar zee stroomt (figuur 1.1).  
 
Dit eerste onderdeel van het onderzoek richt zich op de vraag of en in welke mate de 
Noordersluis wordt gebruikt als migratieroute voor vis. De nadruk ligt hierbij op de 
landinwaarts gerichte migratie omdat in de periode van het onderzoek veel soorten, 
waaronder de doelsoorten glasaal en stekelbaars een landinwaarts gerichte migratie 
vertonen. Veel vissoorten gebruiken de richting van de stroming om zich te oriënte-
ren (rheotaxis). 
 
Omdat rond het sluizencomplex sprake is van veel wisselingen in stroomsnelheid en 
stromingsrichting, kan desoriëntatie bij migrerende vissen ontstaan waardoor het 
complex een belangrijke obstructie kan vormen in de migratieroute. 

 

figuur 1.1 Ligging van het spuicomplex ten opzichte van de Noordersluis. De sterke lokstroom 
vanaf het spuicomplex naar zee, zou er toe kunnen leiden dat nog maar weinig vis-
sen in de richting van de Noordersluis trekken.  
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Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van waarnemingen met sonarapparatuur. 
Met deze apparatuur worden de volgende bepalingen gedaan: 

• de visdichtheid in de beslotenheid van de sonarbundel,  
• de zwemrichting en  
• een indicatie van de grootte van de waargenomen vis. 

 
Om de vooronderstelling te toetsen dat vissen de schutsluis benutten voor landin-
waartse migratie is de volgende nul hypothese opgesteld. 
 

� De zwemrichting van de waargenomen vissen in de schutsluis is 
overwegend in oostwaartse richting.  

1.1.2 Selectief getijde transport 

Verschillende vissoorten (bv glasaal, platvis) maken gebruik van de alternerende 
stroomrichting om het zoete water op te trekken. Deze natuurlijke situatie komt in 
Nederland alleen nog voor op de Nieuwe Waterweg. In beperkte mate doet deze si-
tuatie zich ook voor bij de spuisluizen van IJmuiden. Nog voor het sluiten van de 
spuideuren, treed een onderstroom op in de richting van het kanaal, waarmee vissen 
meeliften en op tamelijk passieve wijze het kanaal instromen (men spreekt van “Se-
lectief Getijde Transport”, ofwel kortweg SGT).  
In het voorjaar van 2006 (van Bakel, 2006) is een eerste poging gedaan om met be-
hulp van fuiken inspoelende vissen op te vangen. Dit experiment werd relatief laat in 
het migratieseizoen van glasaal en driedoornige stekelbaars uitgevoerd (half april-
juni), wat mogelijk verklaart waarom deze vissoorten toen niet zijn aangetroffen. De 
vangsten werden toen sterk gedomineerd door jonge sprot en haring.  
Het onderzoek is in het voorjaar van 2007 met een verbeterde opzet herhaald om 
ook inzicht te krijgen in de situatie met betrekking tot de, vroeg in het voorjaar migre-
rende, doelsoorten glasaal en driedoornige stekelbaars.  
 

 

figuur 1.2 Sprot/haringvangst tijdens een fuikbemonstering in de vispassage in mei 2006  
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1.2 Situatieschets  

1.2.1 Proefgebied 

Het Noordzeekanaal vormt een scheepvaart-
verbinding tussen de Noordzee en het ha-
vengebied bij Amsterdam (figuur 1.3). In IJ-
muiden vindt de afvoer van overtollig water 
plaats via de spuisluizen (als het kan) of via 
het gemaal (als het moet). De spuisluis be-
staat uit zeven kokers die ieder 4,8 meter 
hoog en 5,9 meter breed zijn. De maximale 
afvoer door alle kokers tezamen is 500 
m3/sec. Deze capaciteit wordt uitsluitend  
bereikt bij een voldoende verval. Wanneer dit 
niet het geval is, bijvoorbeeld bij een hoge 
laagwaterperiode door een stevige westen-
wind, wordt het gemaal ingezet. Het gemaal 
bestaat uit 6 kokers met pompen die maxi-
maal 40 m3

 (4x) en 50 m3
 (2x) water per se-

conde uit kunnen slaan. In figuur 1.4 is een 
bovenaanzicht van het gemaal en spuisluis 
weergegeven. In de meest zuidelijke spuiko-

ker is een voorziening aangebracht om vissen in staat te stellen het spuicomplex te 
passeren. 

figuur 1.3 Het Noordzeekanaal  
 

figuur 1.4 Het spuicomplex te IJmuiden. De meest zuidelijke spuikoker is omgebouwd tot vis-
passage  
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figuur 1.5 Vispassage ten tijde van de aanleg. 

 

Noordersluis 
Via de schutsluis “Noordersluis” wordt het niveauverschil overbrugd tussen het 
Noordzeekanaal en de Noordzee voor het vrachtverkeer richting Amsterdam. Het 
principe van de schutsluis is functioneel gezien hetzelfde voor migrerende vis als 
voor de scheepvaart. Hierbij zijn drie fasen te onderscheiden: 
 
Fase 1 
Openen sluisdeuren aan de zeezijde. Dit is het moment waarop vis uit zee de sluis 
kan inzwemmen (blauwe pijl), en vis uit de sluis naar de buitenhaven kan zwemmen 
(rode pijl) 

 
Fase 2 
De sluisdeuren zijn gesloten. Er is geen migratie mogelijk. 
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Fase 3 
De sluisdeuren aan de binnenzijde (kanaalzijde) zijn geopend. Nu kan vis uit de 
schutsluis het kanaal opzwemmen, en vis vanuit het kanaal kan de schutsluis in-
zwemmen. 

 
In de periode van het onderzoek hebben ruim 3000 schuttingen plaatsgevonden. De 
schutsluis is 50 meter breed en 400 meter lang. De bodem ligt op een niveau van -15 
meter ten opzichte van N.A.P.  
 

 

figuur 1.6 Vrachtverkeer door de Noordersluis 

2 Materiaal & methode 

2.1 Fuikbemonstering vispassage 

In 2006 is gebruik gemaakt van een frame dat in één van de sponningen in de vis-
passage kon worden neergelaten. Op dit frame werd een fuik bevestigd (foto). Inder-
tijd is gebleken dat de waterstromen in de koker, tijdens het keren van het tij, erg tur-
bulent zijn. Bovendien bleek dat de fuik te groot was om de waterdruk te kunnen 
weerstaan. Daardoor is de bemonstering in 2006 slechts ten dele succesvol ge-
weest.  
Bovenstaande ervaringen hebben ertoe geleid dat het onderzoek in 2007 beter kon 
worden voorbereid en doelgerichter/efficiënter kon worden uitgevoerd.. 

2.1.1 Constructie. 

In 2006 bleek het frame met de fuik, dat een overspanning had over de volle breedte 
van de vispassage, niet bestand tegen de hoge stroomsnelheid van het water. Daar-
om is gekozen voor een kleinere constructie met minder weerstand.  



 

 

© VisAdvies BV 2007 7 
 

Een raamwerk van 30 x 40 cm voor de montage van de fuik, werd op een platvorm 
gemonteerd van ca 50 x 200 cm. Het platvorm werd verzwaard met stoeptegels tot 
een gewicht van ca 300 kg. Het raamwerk van de fuik is voorzien van een raster (10 
x 10 cm) om te voorkomen dat de fuik door het raamwerk zou kunnen schieten als 
de stroom naar zee zou zijn gericht. Bij het neerlaten van de constructie is de fuik 
opgevouwen en aan het raamwerk bevestigd. De bevestiging was dusdanig dat het 
netwerk zich ontvouwde als de waterstroom zich keerde in de richting van het ka-
naal.  
Boven de waterspiegel is een framewerk van steigermateriaal gebouwd waarmee de 
hele constructie middels twee hijslieren kon worden neergelaten (figuur 2.1). 

2.1.2 Bemonstering 

De bemonstering werd uitgevoerd ten tijde van het bereiken van het kanaalpeil (NAP 
-40 cm). Vanaf dat moment vindt de kentering in stroomrichting plaats; zal het water 
niet meer vanuit het kanaal naar zee stromen maar in tegengestelde richting gaan 
stromen. Normaal worden de spuikokers eerder, d.w.z. bij een peilverschil van -10 
cm, gesloten.  
 

 

 

figuur 2.1 Opstelling van de fuik in de vispassage. 
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Ten behoeve van de bemonstering werd de fuikconstructie direct na het sluiten van 
de spuikokers neergelaten. Binnen één minuut werd de spuideur weer geopend tot 
een hoogte van 0,50 m vanaf de bodem. Bij een peilverschil van circa +10 cm werd 
de spuideur weer gesloten. In figuur 2.2 is de bemonsteringperiode aangegeven met 
rood. Te zien is, dat de bemonstering uiteindelijk slechts 10 à 15 minuten kon duren. 
De duur van de bemonstering werd bepaald door twee aspecten: 

• Hoewel de spuideur slechts beperkt werd geheven, nam de waterstroom-
snelheid snel toe met het stijgen van het zeepeil. Bij een peilverschil van 

meer dan +10 cm werd de 300 kg wegende fuikconstructie langzaam door 
de stroom meegenomen, zodat de bemonstering voor die tijd moest worden 
afgebroken.  

• In de tweede plaats is het toelaten van zeewater tot het kanaal in verband 
met de zoutbelasting, aan restricties gebonden. 

 
Aan de hand van video-opnamen (zie § 2.1.3) bleek dat in de periode dat de sluizen 
zijn gesloten, er zo nu en dan een aanzienlijke lekstroom langs de sluisdeuren 
plaatsvindt. Indien er sprake is van SGT door de sluizen zullen vissen zeker van de-
ze gelegenheid gebruik maken. Daarom is ook in deze periode een aantal malen ge-
vist met de fuikconstructie. Omdat de stroomsnelheid op deze momenten beperkt 
was kon de bemonstering in deze perioden worden uitgevoerd. Voor een willekeurige 
dag is met geel in figuur 2.2 deze periode ten opzichte van het getij uitgezet. De be-
monstering werd gedurende 2 uur uitgevoerd 

2.1.3 Video-opnamen  

Om aanvullende informatie te verzamelen is gebruik gemaakt van videoapparatuur. 
De videocamera werd verbonden aan een laptop, zodat direct de situatie kon worden 
bekeken. Tevens werden de opnamen digitaal opgeslagen. De scène werd verlicht 
door een 500 watt halogeenlamp. De opnamen zijn met name ingezet om aanvullen-
de informatie in te zamelen op de momenten dat de sluizen waren gesloten. Bij geo-
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figuur 2.2 De periode dat de fuikbemonstering bij geopende sluizen  werd uitgevoerd is met 
rood aangegeven. Hoewel het zeepeil aan het begin van de bemonstering (-0,50 m 
NAP) nog onder het niveau van het kanaal is (-0,40 m NAP), is de waterstroom langs 
de bodem al landinwaarts gericht. Een tweede bemonstering werd uitgevoerd bij ge-
sloten sluizen (geel). Hierbij werd gebruik gemaakt van de lekstroom langs de deuren 
van de sluis.  
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pende spuideuren was de stroomsnelheid te groot om met de videocamera te wer-
ken. 

2.2 Vismigratie Noordersluis 

2.2.1 Sonar 

De activiteit van vissen in de schutkolk is gevolgd met behulp van sonarapparatuur. 
De geluidsbron (transducer) is bevestigd tegen de muur op ca 1,5 meter diepte 
waarbij de geluidsbundel vrijwel loodrecht op de vaarrichting is gericht. De locatie is 
te zien in figuur 2.4. De sonarapparatuur werd ondergebracht in de machinekamer bij 
de schutsluis.  
 

 

figuur 2.3 Videocamera’s met verlichting  

 

figuur 2.4 Opstelling van de sonar in de Noordersluis. 
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Uit de sonarwaarnemingen is af te leiden: 
 

1. Een schatting van de visdichtheid in de beslotenheid van de geluidsbundel. De 
eenheid voor de visdichtheid, zoals deze met hydro akoestische apparatuur 
wordt bepaald is: aantal / 1000 m3 

2. De zwemrichting van de vis. 
3. Een indicatie van de lengte van elke passerende vis   
4. Registratie van het moment van de waarneming 

 
ad 2. de geluidsbundel die overdwars 
over de schutsluis is gericht heeft de 
vorm van een kegel. Een vis die deze 
kegel passeert kan worden geprojec-
teerd op een plat vlak loodrecht op de 
bundel. Hiermee wordt de hoek bepaald 
waarmee de vis de geluidsbundel pas-
seert (figuur 2.5). 

2.2.2 Sluisgegevens 

Aanvankelijk is ervan uitgegaan dat de 
bewegingen van de sluisdeuren digitaal 
werden opgeslagen. Hieruit zou direct 
zijn af te leiden op welk moment welke 
zijde (oost of west) de schutsluis geo-
pend is geweest. Een dergelijke regi-
stratie bleek niet voorhanden, zodat 
uiteindelijk gebruik is gemaakt van de 

scheepsbewegingen door de schutsluis. (Gebruik is gemaakt van de aankomst en 
vertrektijden van de schepen). Dit leverde echter slechts een benadering op van het 
tijdsstip waarop sluisdeuren geopend en gesloten zijn geweest. 

2.2.3 Visserij 

Om inzicht te krijgen in de vissoortsamenstelling zijn visserijen uitgevoerd in de 
schutsluis. Aanvankelijk waren kuilvisserijen gepland, maar de drukke en onvoor-
spelbare schuttingen maakte een dergelijke visserij onmogelijk. Ook is op aanraden 
van het sluispersoneel afgezien van de inzet van fuiken langs de kant van de schut-
sluis. Uiteindelijk is gekozen voor de inzet van staand want dat acuut kon worden 
verwijderd bij het naderen van schepen. De enige dagen die voor de visserij in aan-
merking kwamen waren de zondagen, omdat op die dagen het aanbod van schepen 
minimaal was. 
 
Afhankelijk van de beschikbare tijd werden 5 tot 10 perken à 100m in de lengterich-
ting van de sluis geplaatst. Plaatsing overdwars op de vaarrichting (zwemrichting) 
had de voorkeur, maar was niet mogelijk vanwege de stromingen in de sluis die tot 
circa een half uur na schuttingen aanhouden. In totaal zijn er vijf bemonsteringen uit-
gevoerd. 

 

figuur 2.5 Projectie van een akoestisch visspoor 
loodrecht op de geluidsbundel. Deze vis 
beweegt zich in de richting van de zee en 
het wateroppervlak.  
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3 Resultaten 

3.1 Sonarwaarnemingen Noordersluis 

3.1.1 Algemeen 

Vanaf 27 maart 2007 tot en met 10 mei zijn vrijwel continu sonarwaarnemingen ver-
richt. In dit tijdsbestek konden 303 perioden met een totale tijdsduur van 540 uur 
worden geselecteerd, waarin goede metingen konden worden verricht. De tijdsduur 
van de 303 perioden varieerden van 30 minuten tot ca 2 uur.  
In de totale onderzoeksperiode zijn 4265 schepen in oostelijke richting en 4279 
schepen in westelijke richting gepasseerd. Er is in deze periode ruim 3100 maal ge-
schut. 
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figuur 3.1 Verdeling van alle sonarwaarnemingen (n=303) over de onderzoeksperiode (boven) 
en de uren van de dag(onder ) 

3.1.2 Zwemrichting 

De toetsing van de hypothese is uitgevoerd aan de hand van de zwemrichting van de 
waargenomen vissen in de schutsluis. Hiervoor zijn willekeurig ca 21 000 vissen ge-
selecteerd verdeeld over de totale onderzoeksperiode. In figuur 3.2 zijn de waarne-
mingen uitgezet in een 360 graden diagram.  
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figuur 3.2 De hoeken in de diagram geven de zwemrichting weer loodrecht op de bodem en 
parallel aan de lange zijde van de sluis. Voor de indeling zijn willekeurig ca 21 000 
waarnemingen geselecteerd. De metingen hebben betrekking op zowel de momen-
ten dat de schutsluis aan de zeezijde als aan de kanaalzijde open stond. 
 
Uit figuur 3.2 blijkt dat de zwemrichting zeer eenduidig is. Vrijwel alle vis verplaatst 
zich in de richting van het kanaal dan wel in de richting van de zee. Vissen die de 
schutsluis dwars overstaken werden wel waargenomen maar waren relatief zeld-
zaam. Tijdens montage en onderhoud van de transducer in de schutsluis werden re-
gelmatig visuele waarnemingen gedaan aan vissen die aan het oppervlak zichtbaar 
waren. Daarbij werd waargenomen dat de vissen, die zich in de richting van de zee 
verplaatsten, dit alleen deden onder invloed van de stroming. De zwemrichting was 
niettemin altijd oostwaarts gericht. De overtuiging bestaat daarom dat de westwaarts 
gerichte waarnemingen geen vissen betreffen die doelgericht terug naar zee zwem-
men maar door hun voorkeur om tegen de stroomrichting in te zwemmen, een west-
waartse waterstroom tijdelijk niet kunnen weerstaan. Een dergelijke stroom ontstaat 
bij een schutting aan de westzijde bij laag water. Deze zeewaartse stroom is niet te 
onderschatten, omdat de sluizen bij laagwater reeds bij een peilverschil van ca 10 
cm worden geopend. Dit houdt in dat er direct na het openen van de sluizen in korte 
tijd ca 0,1 x 50 x 400 m = 2 miljoen liter water naar buiten stroomt. Ook zal een 
westwaartse stroom ontstaan als bij laagwater aan de oostzijde wordt geschut en 
kanaalwater de sluis inloopt.  
 
Naast de zwemrichting kan met behulp van de sonar ook de zwemsnelheid van elke 
vis worden bepaald. Tijdens de onderzoeksperiode zwommen de vissen gemiddeld 
met een snelheid van 0,25 m/sec in oostelijke richting. In combinatie met de visdicht-
heid kan daarom een schatting worden gemaakt van de omvang van de migratie 
door de schutsluis. De schatting is uitgevoerd voor drie verschillende lengteklassen. 
De intrek is als volgt berekend.  

• Het doorstromend oppervlak van de sluis is 15 x 50 = 750 m2 
• Met een gemiddelde zwemsnelheid van 0,25 m/sec zal per seconde dan een 

equivalent van 750 x 0,25 = 187 m3/s aan vis de sluis passeren. 
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• Gepasseerde vis = visdichtheid x 187  
 

Naast het aantal vissen is een schatting gemaakt van de visbiomassa die in de be-
monsteringsperiode door de Noordersluis is gezwommen. Hiervoor is een grove in-
schatting gemaakt van het gemiddelde gewicht per lengteklasse (kolom 4 in tabel 
3.1).  
 
 

tabel 3.1 Schatting van de hoeveelheid gepasseerde vis door de Noordersluis in de periode 
van 27 maart tot en met 10 mei. 

3.1.3 Kieuwnet visserij 

In totaal zijn vijf kieuwnetvisserijen in de Noordersluis uitgevoerd. In tabel 3.2 is een 
kwalitatief overzicht gegeven van de vangsten. 
 
 

tabel 3.2 Kwalitatief overzicht van de vangsten met het kieuwnet. 

datum Duur visserij Kieuwnet Diepte Vangsten 
Do 12 april 30 minuten 300 m bodem Noordzeekrab 
Zo 22 april 1,5 uur 

2 uur 
1000 m 
1000 m 

bodem Kabeljauw 
Bot 

Vorskwab 
Noordzeekrab 
Wolhandkrab 
Zeesterren 

Zon 13 mei 1,5 uur 
1,5 uur 

800 m 
1000 m 
100 m 

Bodem 
Bodem 

Pelagisch (geen 
vangst) 

Kabeljauw 
Bot 

Steenbolk 
Oorkwallen 

Noordzeekrab 
Wolhandkrab 

Zo 27 mei 
 

1 uur 
1,5 uur 

560 m 
560 m 

Bodem Kabeljauw, 
Bot 

Wijting 
Noordzeekrab, 

Wolhand 
Zwemkrabb. 

Zondag 17 juni 1 uur 
1,5 uur 

500 m 
180 m 

Bodem Steenbolk 
Haring 
Fint, 

Diklipharder,  
Makreel, 

Bot, 
Schol 

Kabeljauw. 

 

 Gemiddelde 

vissen/dag 

Gemid. gewicht 

(kg) 

Gemid. 

Kg/dag 

Totaal proef-

periode (kg) 

4-10 cm 150 000 0.005 820 35 000 

11-25 cm 4 5000 0.05 230 9 000 

 

> 25 cm 400 0.5 200 7 800 



 

 

© VisAdvies BV 2007 14 
 

tabel 3.3 Kwantitatief overzicht van de vangsten met het kieuwnet. Afk. kab: Kabeljauw, vkw: 
Vorskwab, wtg: Wijting, dih: Diklipharder, fi: Fint,har: Haring, mkr: Makreel, scl: Schol, 
stb: Steenbolk 
 

datum 22-4 22-4 22-4 13-5 13-5 13-5 27-5 27-5 27-5 17-6 17-6 17-6 17-6 17-6 17-6 17-6 17-6
lengte bot kab vkw bot kab stb bot kab wtg bot dih fi har kab mkr scl stb
Totaal 10 54 1 4 19 1 1 17 1 19 1 18 1 4 1 2 28

10 1
11 1
12 5
13 11
14 10
15 1
16 1
17
18 1
19 2
20 2
21 3
22 1
23 1
24 1 1 1
25 3 2
26 4 2 1
27 4 1 3 1
28 6 3 1 2
29 1 4 1 1 1 2 1
30 2 2 2 2 1
31 2 3 2 1 4 1 1
32 1 7 2 2 2
33 4 1 1 2 1
34 3 1 1 1 1 1
35 1 4 4
36 3 1 1
37 1 1 1 2
38 2 1 1 3
39 1 1 1 1
40 1
41 1 1
42 2
43 1 1
44 1
47 1
50 1
71 1  

 
Hoewel dit niet uit de bemonsteringen naar voren komt mag worden aangenomen 
dat op basis van aantallen, jonge sprot/haring naar schatting meer dan 90% van de 
vispopulatie in de schutsluis uitmaakte. Dit wordt afgeleid uit de visuele waarnemin-
gen in de schutsluis tijdens het regelmatige onderhoud van de transducer. Dit betreft 
echter alleen de vissen die overdag langs het oppervlak waren waar te nemen.  
In het bijzonder noemen wij nog de fint als één van de typisch diadrome vissoorten. 
De fint is lange tijd zeer zeldzaam geweest, maar wordt de laatste jaren weer regel-
matig waargenomen. In hoeverre dit verband houdt met uitzettingen in Duitsland is 
moeilijk vast te stellen.  

3.2 SGT door de vistrap 

3.2.1 Fuikbemonsteringen 

Er zijn in totaal 17 bemonsteringen uitgevoerd in de vispassage van het spuicom-
plex. Twaalf bemonsteringen vonden plaats op het moment dat het Noordzeewater-
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peil het waterpeil van het Noordzeekanaal overschrijdt en het zeewater landinwaarts 
stroomt. De overige vijf bemonsteringen (blauw gearceerd) zijn uitgevoerd geduren-
de twee uur na het sluiten van de sluisdeuren 
 

tabel 3.4 Overzicht van de vangsten in de vistrap. Op 4 maart en 27 april was 
het volle maan en vrijwel onbewolkt weer. De met lichtblauw gear-
ceerde bemonsteringen hebben plaats gevonden bij gesloten slui-
zen. Het betreft de periode bij opkomend tij (figuur 2.2. De duur van 
de bemonsteringen was 2 uur. 

glasaal
(n)

platvis
(n)

zeenaald
(n)

haring/sprot
(gr)

4-mrt * 1:30 2:30 - 5 - -
6-mrt 15:00 16:00 - 10 - -

16:00 18:00 2 100-200 - -
15-mrt 8:30 9:30 - - - -

9:30 11:30 - 50 - -
19-mrt 13:30 14:30 - 5 - 20

14:30 16:30 - 15 - 2
27-mrt 6:30 7:30 - 90 - 10
30-mrt 11:00 12:00 - - - 100

12:00 14:00 - 20 - 5
9-apr 4:30 5:30 - - 1 4000

12-apr 7:00 8:00 - 5 - 2000
8:00 10:00 - 25 - -

18-apr 14:30 15:30 - 3 - 6000
27-apr * 9:30 10:30 - - - 1000
3-mei 14:00 15:00 - - - 1500

13-mei 9:30 10:30 - - - 2500
80 15-18 152 zie LFGemiddelde afmeting (mm)  

 
De platvislarven zijn niet op soort gebracht maar op het eerste oog betrof het bot en 
tong larven. Monsters zijn geconserveerd op alcohol en aangeboden aan Wagenin-
gen IMARIS te IJmuiden ten behoeve van het lopende onderzoek naar platvis op het 
Noordzeekanaal. Foto’s van de gevangen diersoorten is opgenomen in de bijlage (§ 
figuur 6.1).  
 
Naast de registratie van vissen is ook notitie gemaakt van het aantal ongewervelden. 
Deze werden soms in opmerkelijke aantallen aangetroffen.  
Zo werd bij vrijwel elke bemonstering de zeedruif (Pleurobrachia pileus) waargeno-
men. De hoeveelheden varieerden van enkele exemplaren tot maximaal tienduizen-
den per bemonstering.  
In mindere mate werd de Gewone garnaal (Crangon crangon) gevangen. De exem-
plaren waren alle eerstejaars en de aantallen varieerden van enkele tot maximaal 50 
per bemonstering.  
Een bijzondere waarneming, die ook in 2006 vanaf eind mei werd gedaan, was die 
van jonge zagers (Nereis virens). Deze dieren werden niet in de fuik waargenomen 
maar zwommen zo nu en dan in honderdtallen aan het wateroppervlak.  
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3.3 Videowaarnemingen 
Bij alle bemonsteringen met gesloten sluisdeuren zijn video-opnamen gemaakt als 
ondersteuning van de fuikvangsten. Hierbij werd slechts eenmaal één glasaal waar-
genomen. Uit de opnamen werd verder duidelijk dat 99% van de passerende vissen 
bestaat uit jonge sprot/haring. Deze werden niet of nauwelijks aangetroffen bij de 
bemonsteringen, omdat de stroomsnelheid in de sluis hiervoor te laag was en de vis-
sen de fuik daardoor eenvoudig konden ontwijken.  
 
Een andere belangrijke waarneming was het bestaan van een lekstroom langs de 
spuideur van de vispassage tijdens hoogwater. Ter illustratie is hiervan een opname 
toegevoegd aan het rapport (Video vispassage I.mpg). In de video is steeds de posi-
tie van de camera aangegeven zodat duidelijk is welk deel van de vispassage in 
beeld is. Met name aan het eind van dit videofragment is te zien dat er veel water 
door de koker stroomt, ondanks het feit dat de spuideuren zijn gesloten. De stroom-
snelheid was zelfs zo hoog dat de camera niet verder in de spuikoker neergelaten 
kon worden.  
 
In Video vispassage II.wmv. is een opname te zien waarbij de fuikconstructie op de 
bodem van de vispassage staat. De video geeft bovendien een indruk van de fauna 
die bij gesloten sluisdeuren aanwezig is (o.a. zeebaars, platvis). 
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figuur 3.3 Populatieopbouw van sprot/haring op 9 april (boven) en 3 mei (onder). Voor beide 
bepalingen zijn van  ca 300 vissen de totaallengte gemeten. 
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4 Discussie 

4.1 Vismigratie  
Uit de resultaten van sonaropnamen kwam eenduidig naar voren dat de schutsluis 
een belangrijke migratieroute vormt voor trekvissen vanuit zee. Er bleek een con-
stante zwembeweging te zijn in de richting van het kanaal gedurende het onderzoek 
in april en begin mei. De schatting die is gemaakt van de omvang van de migratie is 
een indicatie, maar naar verwachting is de visbiomassa nog veel hoger dan 50 ton in 
de 6 weken van het onderzoek. De schatting van vooral de kleine vis is aan de con-
servatieve kant. Met de sonar is vis kleiner dat 4 cm niet in de berekening meege-
nomen, terwijl deze lengtegroep nog een aanzienlijk deel van de biomassa uit kan 
maken.  
 
Hoewel er geen glasaal en/of stekelbaars in de schutsluis is waargenomen, mag 
worden aangenomen dat ook deze vissoorten vooral gebruik maken van de Noor-
dersluis als migratieroute. Stekelbaars wordt immers nog steeds in grote hoeveelhe-
den in het Noordzeekanaal aangetroffen (Kemper, 2000). Bovendien is uit recent on-
derzoek in het voorjaar van 2007 bij gemaal Halfweg (halverwege IJmuiden  en Am-
sterdam) gebleken dat glasaal op de deze locatie nog in aanzienlijke mate is aan te 
treffen (Witteveen en Bos, 2007). Duidelijk is geworden dat de vispassage in IJmui-
den bij opkomend water (SGT) voor deze twee vissoorten geen rol van betekenis 
speelt, zodat de Noordersluis het enige alternatief moet zijn. De vispassage speelt 
overigens wel een rol voor andere vissoorten en ongewervelden, zoals platvis en 
garnalen.  
Naar alle waarschijnlijkheid maakt jonge haring niet doelbewust gebruik van de vis-
passage hoewel deze vissoort in grote hoeveelheden wordt aangetroffen (Bakel, 
2006). Het ligt voor de hand dat het vissen zijn die primair via de Noordersluis zijn 
binnengekomen en met de stroom weer naar het spuicomplex worden afgevoerd. 

4.2 Conclusie 
Als belangrijkste conclusie mag worden gesteld dat de Noordersluis van groot belang 
is als migratieroute voor trekvissen vanuit zee. Een schatting is dat er in de periode 
van 27 maart tot en met 10 mei minimaal 50 ton vis door de Noordersluis is ge-
zwommen. De tijdelijke sterke stromingen bij het schutten naar de zeezijde zijn ener-
zijds van groot belang voor het lokken van de vissen naar het kunstwerk. Anderzijds 
dempt de stroom snel genoeg uit om de vissen, die zich voor de schutsluis verzame-
len, in de gelegenheid te stellen om de schutsluis in te trekken.  
 
SGT speelt voor stekelbaars en glasaal geen belangrijke rol. De stroomsnelheden in 
de schutsluis zijn periodiek dusdanig laag dat deze vissoorten op eigen kracht 
landinwaarts kunnen trekken.  
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6 Bijlage 

6.1 Vangsten vispassage (Fuik) 

  
Grote zeenaald (Syngnathus acus) Zager (Nereis virens) 

 
 

Gewone garnaal (Crangon crangon) Tong (Solea solea) 

  
Zeedruif (Pleurobrachia pileus) Platvis 

  
Glasaal (Anguila anguila) Sprot/Haring (Spratus spratus/Clupea ha-

rengus) 

figuur 6.1 Selectie uit de diersoorten die tijdens de fuikvisserij in de vispassage zijn gevangen. 
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6.2 Vangsten Noordersluis (Kieuwnetten) 

  
Kabeljauw Makreel 

  
Diklipharder Wijting 

  
Horsmakreel Steenbolk 

figuur 6.2 Selectie uit de vissoorten die tijdens de kieuwnet visserij  in de Noordersluis zijn ge-
vangen. 
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