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‘Samen voor de Aal’ kruisnetmonitoring Zeeland

1

Inleiding
Migrerende vissoorten als aal, driedoornige stekelbaars en bot vinden in Zeeland zowel
zoet als zout water, beide zijn essentieel in hun levenscyclus. Jonge paling (glasaal)
migreert vanuit zee naar de zoete en brakke wateren om daar op te groeien. Driedoornige
stekelbaars trekt vanuit zee richting ondiepe begroeide delen van zoete wateren om daar
te paaien. Jonge bot trekt bij voorkeur zoet of brak water in om daar op te groeien tot het
volwassen stadium. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ze aangewezen als
doelsoorten binnen de visstand. Het oplossen van knelpunten voor intrek van glasaal en
uittrek van schieraal is daarnaast vastgelegd in het Nederlandse Aalbeheerplan.
In Zeeland komen veel verschillende wateren uit op de zee. De rivier de Schelde heeft
daarbij het grootste stroomgebied (met name in België) en komt via de Westerschelde uit
in de Noordzee. Daarnaast zijn er talloze poldersystemen en kreken met zoet en brak
water die richting zee afwateren, o.a. via Grevelingenmeer, Oosterschelde en
Westerschelde. Op de Westerschelde na, is de overgang van zoet of brak water naar zee
voor vrijwel al deze wateren voorzien van gemalen of sluizen.
Er vindt samenwerking plaats tussen Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Waterschap
Scheldestromen voor het realiseren van vispassages tussen Rijkswateren en regionale
wateren. Belangrijk daarin is het verwerven van kennis over het aanbod van vis bij
vismigratieknelpunten. Een kruisnetmonitoringsprogramma met vrijwilligers, zoals
toegepast in verschillende andere regio’s, verschaft inzicht in regionale vraagstukken en
kan bijdragen aan het nemen van maatregelen. Een fijnmazig kruisnet leent zich goed om
jonge stadia van aal (o.a. glasaal), driedoornige stekelbaars en andere jonge of kleine
vissen te monitoren. De verworven gegevens dragen bij op verschillende niveaus:






Inzicht in aanbod in tijd en ruimte van trekvissen als (glas)aal, driedoornige
stekelbaars waaronder:
o Signalering prioritaire migratiebarrières, t.b.v. aanleg passages en/of
aangepast beheer van kunstwerken
o Timing van migratie, t.b.v. afstelling van huidige kunstwerken en
huidige/toekomstige passages
In kaart brengen potentie van routes en lokstromen, door:
o Aantrekkingskracht ‘knooppunt’ analyseren met gemeten aanbod in
relatie tot het gevoerde spui- of bemalingsregime
o Lokstroomproeven uitvoeren om relatief aanbod te meten onder
optimaal gecreëerde condities
Bijdrage aan meerjarige trends met betrekking tot de regionale en landelijke
intrek van glasaal

In 2017 is vanuit gezamenlijk initiatief van de Zeeuwse waterbeheerders en Stichting
RAVON gestart met kruisnetmonitoring in Zeeland onder het overkoepelende project
‘Samen voor de Aal’. Het project ‘Samen voor de Aal’ is in 2014 opgezet door de World
Fish Migration Foundation en RAVON in samenwerking met Zuid-Hollandse
waterbeheerders. In dit rapport worden de projectopzet en resultaten van 2017 in Zeeland
behandeld.
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2

Opzet monitoring

2.1

Locaties
In het verleden heeft in Zeeland op een aantal locaties al inventarisatie met kruisnetten
plaatsgevonden (Winter et al., 2007; Klein Breteler, 1993; pers. med. Marius van
Wingerden), daarnaast worden een aantal locaties gemonitoord voor de landelijke
Glasaalindex Wageningen Marine Research (De Graaf & Deerenberg, 2014). Op basis van
de beschikbare kennis en een inschatting van welke locaties de belangrijkste knelpunten
voor vismigratie vormen, zijn voor 2017 in eerste instantie tien onderzoekslocaties
geselecteerd. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van de grootte van het
achterland, de hoeveelheid afvoer en de ligging en verbinding van het ‘kunstwerk’ aan het
buitenwater. Hierbij is ook gekeken naar de verspreiding over de provincie. Door
beschikbaarheid van een extra vrijwilligersteam (Braakmankreek) en studenten van de
Hogeschool Zeeland (sluizencomplex Kanaal door Walcheren en complex Zuidwatering)
en de Roosevelt Academy (gemaal Poppekinderen) kon in totaal op 16 locaties worden
gemonitord (tabel 2.1).
Tabel 2.1: Locaties kruisnetmonitoring Zeeland 2017
Nr. Beheerder Locatie

x

y

1

Waterschap

Gemaal/Spui Cadzand-Bad

15420

378360

2

Waterschap

Gemaal Nummer Een

30600 378870

3

Waterschap

Spuisluis Braakman

42260 373120

4

Waterschap

Gemaal Paal

65430 374940

5

Provincie

Spuisluis Kanaal door Walcheren

30490 385170

6

Provincie

Scheepvaartsluis Kanaal door Walcheren

30500 385230

7

Waterschap

Gemaal Poppekinderen

34260 392870

8

Waterschap

Gemaal Zuidwatering

32000 385270

9

Waterschap

Binnenspui Zuidwatering

32000 385300

10

Waterschap

Buitenspui Zuidwatering

32330 385100

11

Waterschap

Gemaal Schore

57770

12

Waterschap

Gemaal de Luyster

68850 403440

13

Waterschap

Gemaal Loohoek

68220 393590

14

Waterschap

Gemaal de Noord

61940

15

Waterschap

Gemaal 't Sas

54430 407660

5
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16

Waterschap

Gemaal Prommelsluis

49630 410690

Al deze locaties zijn gelegen tussen de Rijkswateren en de regionale wateren die in beheer
zijn bij een waterschap of bij de Provincie. Binnen de kruisnetmonitoring wordt de
aanwezigheid van glasaal, driedoornige stekelbaars en andere vissen benedenstrooms
(zeezijde) van een gemaal, spuisluis of scheepvaartsluis onderzocht. Zie figuur 2.1 voor de
globale ligging van de locaties.

Figuur 2.1: Ligging locaties kruisnetmonitoring Zeeland 2017.

2.2

Periode en planning
Driedoornige stekelbaars en glasaal trekken in het voorjaar vanaf de hoofdmigratieroutes
naar de achterliggende regionale wateren. De driedoornige stekelbaars trekt met name in
februari en maart, glasaal trekt van maart tot en met juni (o.a. Münzing, 1963; ’t Hart,
1978; Creutzberg, 1961, Baggerman, 1957; White & Knights, 1997). De driedoornige
stekelbaars laat zich bij de migratie leiden door het zoutgehalte en wordt aangetrokken
door een lokstroom van zoet water (Baggerman, 1957). Glasaal laat zich in eerste instantie
meevoeren met de getijdenbeweging, en richt zich eenmaal in het estuarium op de ‘geur’
van zoet water (Creutzberg, 1961). Opvallend is daarbij dat glasaal zich niet laat leiden
door het lagere zoutgehalte van zoet water, maar zich richt op andere stoffen die
kenmerkend zijn voor zoete wateren, onder andere de geur van soortgenoten (Schmucker
et al., 2016). Om een beeld te krijgen van het aanbod van zowel glasaal als driedoornige
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stekelbaars is de monitoring gelijkgesteld aan de intrekperiode, van half februari tot half
juni.
Bekend is dat glasaal na het invallen van de duisternis en tijdens de nachtelijke uren het
meest actief is (Kemper et al., 2010). Voor driedoornige stekelbaars is niet bekend of licht
invloed heeft op de activiteit, echter blijkt uit andere onderzoeken het nachtelijke aanbod
bij migratieknelpunten hoog (o.a. Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal, 2016;
Wintermans, 2015). Als uitgangspunt is ervoor gekozen het onderzoek op alle locaties
tegelijkertijd uit te voeren direct na het intreden van de duisternis, vanaf een half uur na
zonsondergang. Hierbij wordt aangesloten bij de methodiek en het protocol die worden
toegepast in Noord-Holland en Zuid-Holland (Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal,
2016, Projectgroep Samen voor de Aal, 2016). Uitzonderingen hierop zijn gemaakt voor
locaties die vanwege het getij op bepaalde momenten niet bemonsterd konden worden.
Afhankelijk van de waterstand in het achterland wordt er bij de spuisluizen en gemalen
met laag water gespuid. Tijdens het spuien is de stroming vaak te krachtig om monitoring
met een kruisnet plaats te laten vinden. Wanneer niet alle spuikokers van een kunstwerk
in bedrijf waren kon de monitoring in sommige gevallen toch doorgang vinden tijdens het
spuien door de bevissing in het stromingsluwe deel voor het kunstwerk plaats te laten
vinden. Bij enkele locaties staat er bij laag water simpelweg te weinig water om nog
effectief met een kruisnet te kunnen vissen of kan met hoog water het kunstwerk niet
worden betreden. De monitoring is bij ongeschikte omstandigheden als gevolg van de
waterstand, spuien of in een enkel geval extreme weersomstandigheden respectievelijk
verplaatst naar een later tijdstip, verplaatst naar een andere dag of volledig komen te
vervallen. In hoeverre de monitoring beïnvloedt wordt door het getij als gevolg van spuien
of een ongeschikte waterstand op locatie verschilt per locatie (zie tabel 2.2).
Tabel 2.2: Invloed van het getij op de uitvoerbaarheid van de monitoring per locatie.
Wanneer via meerdere kokers gespuid kan worden, kan de monitoring vaak wel
doorgaan als niet alle kokers open staan en er daardoor een luwte is.
Nr. Locatie

Spuien LW

Diepte LW

Bereikbaar HW

1 Gemaal/Spui Cadzand-Bad

Ja (meerdere kokers)

<0,5m

Ja

2 Gemaal Nummer Een

Ja (meerdere kokers)

Onvoldoende

Ja

3 Spuisluis Braakman

Ja (meerdere kokers)

<0,5m

Ja

4 Gemaal Paal

Ja (meerdere kokers)

Onvoldoende

Ja

Afstemming ter plaatse

Voldoende

Ja

5 Spuisluis Kanaal W.
6 Scheepvaartsluis Kanaal W.

Nee

7 Gemaal Poppekinderen

Ja

N.v.t.

Voldoende

Ja

Nee

Voldoende

Ja

Soms

Voldoende

Ja

Ja

Voldoende

Ja

11 Gemaal Schore

Ja (meerdere kokers)

Onvoldoende

Ja

12 Gemaal de Luyster

Ja (meerdere kokers)

Voldoende

Ja

13 Gemaal Loohoek

Ja (meerdere kokers)

Voldoende

Ja

14 Gemaal de Noord

Ja (meerdere kokers)

Onvoldoende

Nee

15 Gemaal 't Sas

Ja (meerdere kokers)

Voldoende

Ja

16 Gemaal Prommelsluis

Ja (meerdere kokers)

Voldoende

Nee

8 Gemaal Zuidwatering
9 Binnenspui Zuidwatering
10 Buitenspui Zuidwatering
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Om het onderzoek over meerdere maanden uitvoerbaar te houden is besloten te streven
naar twee bezoeken per week per locatie. Voor de vergelijkbaarheid zijn vaste dagen
ingesteld, maandag en donderdag. Wanneer dit op een nationale feestdag viel dan is
uitgeweken naar dinsdag of vrijdag. Hiermee zijn de tijdstippen identiek aan die in het
onderzoek in Noord-Holland en Zuid-Holland.

2.3

Methode
Vanuit het oogpunt van standaardisatie en hanteerbaarheid is gebruik gemaakt van een
fijnmazig kruisnet (maaswijdte <1,8mm) van 1 bij 1 meter om het aanbod van glasaal,
driedoornige stekelbaars en andere vissoorten op de locaties te onderzoeken (Figuur 2.2).
Deze methode wordt ook toegepast bij de glasaalmonitoring voor de glasaalindex van
Wageningen Marine Research, de monitoring langs het Noordzeekanaal, in Zuid-Holland
en langs de Waddenzeekust (Dekker, 2004; Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal,
2016; Wintermans, 2015, Projectgroep Samen voor de Aal, 2016). Bij het ophalen van het
kruisnet wordt de gehele bovenliggende waterkolom bevist. Grote vissen worden niet
vaak met een kruisnet gevangen omdat deze het net ontvluchten. Aangenomen wordt dat
de doelsoorten glasaal en driedoornige stekelbaars vrijwel geen kans zien het net tijdens
het ophalen te ontwijken. Na het zakken van het kruisnet wordt vijf minuten gewacht tot
het ophalen, om de mogelijke verstoring tot een minimum beperken. Op iedere locatie
zijn per bezoek minimaal vijf trekken uitgevoerd. Deze gegevens geven per locatie steeds
een momentopname van de dichtheid van glasaal en zijn een indicatie voor het relatieve
aanbod.

Figuur 2.2: Het kruisnet wordt geïnspecteerd na het ophalen door Team de Noord
(Foto: Blikonderwater.nl).

2.4

Lokstroomproeven
Stroomopwaarts migrerende trekvissen worden aangetrokken door afvoer van
(zoet)water, ook wel ‘lokstromen’ genoemd. Naast fysieke stroming, ontstaat er bij
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lokstromen een overgang in eigenschappen en samenstelling van het water, bijvoorbeeld
een afnemend zoutgehalte door menging van zoet en zout water. Op deze gradiënt kunnen
vissen zich oriënteren. Bij gemalen en spuisluizen die langere tijd niet hebben gedraaid, is
geen lokstroom en vrijwel geen gradiënt aanwezig, waardoor er naar verwachting weinig
tot geen aantrekkingskracht is op vissen. Om aanvullend inzicht te krijgen in het effect
van lokstromen en de potentiële aantrekkingskracht van locaties kan op een locatie een
lokstroomproef worden uitgevoerd. Dit gebeurt idealiter als volgt:
1.

Spuien of malen (>1 uur) conform normale praktijk. Hierdoor ontstaat een maximale
lokstroom en gradiënt in het ontvangend waterlichaam.
2. Debiet in schemering gedurende circa 1 uur terugschroeven tot een geringe
lokstroom. Indien een geringe lokstroom technisch niet mogelijk is, dan wordt het
malen of spuien geheel gestopt. De vis kan vervolgens via het aanwezige gradiënt de
bron van de lokstroom vinden en kan deze door de lagere of afwezige stroomsnelheid
ook bereiken.
3. Na zonsondergang een uur monitoren voor de uitlaat, om de vijf minuten een trek.
In 2017 heeft op 1 juni op meerdere locaties een lokstroomproef plaatsgevonden (Tabel
2.2 & 2.3).
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Tabel 2.2: Regime lokstroomproef Zeeland, 1 juni 2017.
Tijdstip

Activiteit

21:20

Start bemalen (maximaal)

21:50

Zonsondergang

22:00-22:20

Afbouwen bemaling indien mogelijk

22:20

Stop bemaling

22:20-23:50

Bemonstering, trek per 5 minuten

Tabel 2.3: Locaties met datums waarop lokstroomproeven hebben plaatsgevonden.
Locatie

Datum

Gemaal Paal

1-6-2017

Gemaal de Noord

1-6-2017*

Gemaal Luyster

1-6-2017

Gemaal Loohoek

1-6-2017

Gemaal Prommelsluis

1-6-2017*

Gemaal Schore

1-6-2017

*geen bemaling waargenomen door waarnemers

2.5

Monitoringsteams
Om de monitoring op alle 16 locaties uit te kunnen voeren zijn 12 monitoringsteams
samengesteld (een aantal teams monitorde twee of meer locaties). Binnen de teams was
er een grote diversiteit aan achtergronden, vertegenwoordigd waren onder andere
sportvissers, natuurliefhebbers, beroepsvissers en professionals op het gebied van
waterbeheer, milieu en visserij. Ook vanuit opleidingen op de Hogeschool Zeeland en de
Roosevelt Academy deden teams mee. De teamleden voerden de werkzaamheden uit op
vrijwillige basis. In totaal zijn er in 2017 bijna zestig vrijwilligers en zestig studenten
betrokken geweest bij de uitvoering. Bij ieder bezoek waren, in verband met de veiligheid,
minimaal twee personen betrokken. Ieder team had beschikking over de benodigde
instructies en veldmaterialen om de monitoring op de juiste wijze uit te voeren, inclusief
determinatie en registratie van de vangsten. Bij ieder team is een teamcoördinator
aangewezen die in direct contact stond met een projectcoördinator, of indien nodig, met
de projectleider.
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2.6

Gegevens
Tijdens iedere kruisnetbemonstering zijn alle relevante gegevens genoteerd op een
veldformulier. Iedere keer als het kruisnet wordt opgehaald (trek) worden het tijdstip en
de gevangen vissoorten met aantallen per lengteklasse genoteerd op het veldformulier. Bij
aal wordt onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsklasse die dit seizoen is aangekomen
(glasaal) en oudere stadia (gele aal) op basis van lengteklasse. Uitsluitend de lengteklasse
van 6-10 cm wordt gerekend tot de leeftijdsklasse ‘glasaal’ die dit seizoen is gearriveerd,
hierbij is geen onderscheid in pigmentatie gemaakt.
Invoer van de gegevens vindt plaats via een online invoermodule (Figuur 2.3). De
teamcoördinatoren voeren de nieuwe gegevens zo spoedig mogelijk in via de
invoermodule. Dit maakt het voor alle geïnteresseerden mogelijk de actuele voortgang
van de locaties te volgen en inzicht te krijgen in de vangsten. Na invoer zijn alle gegevens
gevalideerd door een visexpert van RAVON volgens dezelfde validatieregels die worden
toegepast bij de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Bij twijfel over determinatie
van soorten of juistheid van ingevoerde gegevens zijn aanvullende informatie en
fotomateriaal opgevraagd. Waarnemingen die niet konden worden gevalideerd zijn
afgekeurd en verwijderd. Het huidige databestand bestaat uitsluitend uit gevalideerde
gegevens en dit bestand is tevens opgenomen in de NDFF.

Figuur 2.3: Online invoermodule (tellen.ravon.nl/kruisnetmonitoring).
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2.7

Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen
Voorafgaand aan de uitvoering zijn verschillende vergunningen, ontheffingen en
toestemmingen aangevraagd en zijn een aantal administratieve handelingen verricht om
de monitoring mogelijk te maken. Het gaat hierbij om:
1. Ontheffingen/toestemmingen Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot
gebruik van het kruisnet (documentnummers 66000, 66001 en 66002).
2. Toestemming waterbeheerders en melding aan huurders van het Visrecht/VBC met
betrekking tot het onderzoek.
3. Melding onderzoek NVWA (meldingnummer 69419)
4. Betredingsvergunning, voor zo ver dit geen openbaar toegankelijk terrein betrof.
Alle geregistreerde leden van de monitoringsteams hebben gewaarmerkte kopieën van de
benodigde documenten ontvangen en zijn verzocht deze te kunnen tonen tijdens de
uitvoering.
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3

Monitoringsresultaten 2017

3.1

Bezoeken
Van 15 februari tot en met 15 juni is gevist, met als uitgangspunt een bezoek op de
maandag- en de donderdagavond een half uur na zonsondergang. In totaal is de vangst
van 2000 kruisnettrekken geregistreerd tijdens 379 bezoeken. Niet altijd is daarbij op de
maandag of donderdag gevist om verschillende redenen. Een aantal keer was het weer te
slecht om te gaan (onweer of storm) of kon door een te grote afvoer niet worden gevist. Bij
feestdagen als Pasen en Pinksteren is op de daaropvolgende dag gevist. Op sommige
locaties is de monitoring in overleg verplaatst qua tijdstip en datum vanwege het getij,
omdat in een aantal gevallen niet bij te hoog of te laag water kon worden gevist. Ook
kwam het soms voor dat door beperkte beschikbaarheid van teamleden de bemonstering
in overleg met de projectcoördinator niet, of een dag later, plaatsvond. Een aantal teams
heeft meerdere locaties gemonitoord, waaronder Team De Noord/De Luyster, Team
Prommelsluis/’t Sas en Team HZ. Indien mogelijk zijn meerdere locaties op één avond
achtereenvolgens bezocht, in andere gevallen zijn de locatiebezoeken afgewisseld qua dag.
In Bijlage 1 is te zien hoeveel trekken er per locatie per datum zijn geregistreerd.

3.2

Vangsten
Gedurende de monitoringsperiode zijn in 2.000 trekken 19.991 vissen verdeeld over 26
vissoorten waargenomen (Tabel 3.1). Het kruisnet kwam 1042 keer zonder vis naar
boven. De gevangen vissen waren voor 99,8% kleiner dan 11 cm. Tussen de locaties zaten
grote verschillen in de waargenomen soorten en het aantal individuen. In Tabel 3.1 is
weergegeven welke aantallen van de soorten op de locaties zijn waargenomen. De
doelsoorten van de monitoring, driedoornige stekelbaars en glasaal, werden niet op alle
locaties waargenomen. Van haring werd het hoogste aantal individuen gevangen, van half
april tot eind mei waren er grote scholen eenjarige juvenielen van deze soort in de zoute
en brakke wateren aanwezig waardoor deze meer dan de helft van de totale vangst
uitmaken. Op een aantal locaties zijn toen tientallen tot honderden haringen per trek
gevangen. De op één na talrijkste soort was de driedoornige stekelbaars, met ruim 2700
exemplaren. Glasaal was met meer dan 2200 exemplaren ook goed vertegenwoordigd. De
grondelsoorten van brak en zout water kwamen ook vaak voor in de vangst met meer dan
1500 exemplaren. Van de overige vissoorten, waaronder zowel zoet- als zoutwatersoorten,
zijn in totaal minder dan 100 exemplaren gevangen.
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Tabel 3.1: Waargenomen soorten in aantallen per locatie.

3.2.1

Aal

Tijdens de monitoring zijn 2213 alen gevangen, waarbij het 2193 keer glasaal betrof (tabel
3.2). Oudere stadia van aal zijn opvallend weinig gevangen, alleen bij Poppekinderen ging
het om 11 exemplaren.
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Tabel 3.2: Aantal glasalen en gele alen per locatie en het gemiddelde aantal per trek

Ruimtelijk zat er veel spreiding in de waargenomen dichtheid van glasaal (figuur 3.1). De
hoogste aantallen werden bij Gemaal de Noord en Gemaal Loohoek gemeten met
gemiddeld meer dan 7 per trek. Op alle andere locaties werd gemiddeld minder dan 1
glasaal per trek gevangen. Bij de sluizen van het Kanaal door Walcheren en het
Binnenspui en het Gemaal van de Zuidwatering zijn geen glasalen waargenomen.
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Figuur 3.1: Ruimtelijke weergave gemiddeld aantal glasalen per trek in 2017 (let op:
waardes geven de gemeten lokale dichtheid, deze zijn niet direct te interpreteren als
lokaal aanbod).
Figuur 3.2 en 3.3 geven een overzicht van de glasaalvangsten op de verschillende locaties
in de tijd. Vanaf eind februari werd glasaal in lage aantallen gevangen. Gedurende maart
was er een stijging in de vangst, de piek lag over het algemeen tussen half maart en begin
mei. In mei namen de aantallen af en in juni werden aanmerkelijk lagere aantallen glasaal
gemeten. Tijdens de lokstroomproeven op 1 juni 2017 is geen merkbare verhoging van het
gemeten aantal glasalen waargenomen. Deze datum lag aan het einde van de
intrekperiode en de uitvoering van de bemaling is op een aantal locaties mogelijk niet
goed gegaan.
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Figuur 3.2: Verloop van glasaalvangst door de tijd per locatie (exclusief gemalen
Loohoek en de Noord) (gemiddelde per trek per datum).
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Figuur 3.3: Verloop van glasaalvangst door de tijd per locatie voor gemalen de Noord
en Loohoek (gemiddelde per trek per datum).
3.2.2

Driedoornige stekelbaars

Gedurende het seizoen zijn totaal 2771 driedoornige stekelbaarzen gevangen (Tabel 3.1).
De grootste bijdrage hierin hadden Gemaal Poppekinderen, Gemaal De Luyster en
Gemaal Prommelsluis met meer dan 500 exemplaren en gemiddeld 11,1; 4,1 en 3,8
glasalen per trek. Bij Gemaal de Noord, Gemaal Schore, Gemaal Nummer Eén en Gemaal
Cadzand-Bad zijn meer dan 100 driedoornige stekelbaarzen gevangen. Driedoornige
stekelbaars werd op de andere locaties minder waargenomen. Dit seizoen werd de soort
niet gevangen bij de sluizen van het Kanaal door Walcheren en het Binnenspui van de
Zuidwatering. Het verloop in de vangst was grillig (figuur 3.4). De hoogste aantallen van
driedoornige stekelbaars werden op de meeste locaties gevangen in februari en maart en
april tijdens de intrekperiode van adulte exemplaren. Bij Gemaal de Luyster en
Prommelsluis, kwam de grootste piek qua aantallen in juni, bij de Luyster ging het
hoofdzakelijk om juvenielen en bij Prommelsluis om adulten. Vermoedelijk gaat het hier
om uittrek. Ruimtelijk zat er tevens veel spreiding in de gemeten dichtheid van
driedoornige stekelbaars (figuur 3.5).
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Figuur 3.4: Verloop van driedoornige stekelbaars vangst door de tijd per locatie
(gemiddelde per trek per datum).

Figuur 3.5: Ruimtelijke weergave gemiddeld aantal driedoornige stekelbaarzen per trek
in 2017 (let op: waardes geven de gemeten lokale dichtheid, deze zijn niet direct te
interpreteren als lokaal aanbod).

19

‘Samen voor de Aal’ kruisnetmonitoring Zeeland

3.2.3

Overige trekvissen

Bot
Jonge botjes werden vooral bij Prommelsluis (23) en Schore (10) waargenomen, op
andere locaties betrof het incidentele waarnemingen. Om volwassen botten te monitoren
is een kruisnet ongeschikt.
Harder
Jonge harders kwamen vooral bij Gemaal Prommelsluis boven water (77), bij Gemaal
Cadzand-Bad (21) en Gemaal de Noord (18). Op andere locaties werden minder dan tien
exemplaren gevangen. Gezien de gevangen lengteklasses (<6 cm) is de verwachting dat
het uitsluitend dunlipharders betreft (Reay & Cornell, 1988). Om volwassen harders te
monitoren is een kruisnet ongeschikt.

Spiering
Spiering werd slechts 5 keer waargenomen, waarvan 3 exemplaren bij Schore en een
enkel exemplaar bij Cadzand-Bad en Buitenspui Zuidwatering. Om volwassen spieringen
te monitoren is een kruisnet minder geschikt.
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4

Interpretatie en gebruik van de data
De dataset die in 2017 is opgebouwd draagt op verschillende niveaus bij aan de gestelde
doelen binnen dit project.
Inzicht in aanbod in tijd en ruimte van trekvissen
De kruisnetmetingen geven inzicht in de dichtheid van kleinere soorten, waaronder
glasaal en driedoornige stekelbaars. Andere trekvissoorten zijn slechts lage aantallen
gevangen, waardoor er van jonge exemplaren van spiering, harders en bot weinig aanbod
lijkt te zijn. De gemeten dichtheid van glasaal en driedoornige stekelbaars hangt samen
met het lokale aanbod, uitgedrukt als het aantal vissen dat zich op een bepaald moment
gedurende een tijdseenheid op een locatie ophoudt om een sluis, gemaal of vispassage te
passeren. Hoe de gemeten dichtheden zich verhouden tot het aanbod van trekvissen is
afhankelijk van de lokale situatie. Bijvoorbeeld waar vissen voor een betrekkelijk klein
lozingspunt ophopen, kan de gemeten dichtheid uitzonderlijk hoog zijn. Terwijl bij
eenzelfde aanbod en ophoping bij een groter lozingspunt de dichtheden lager zijn.
Wanneer efficiënte passage van een knelpunt plaatsvindt, kan het aanbod hoog zijn
terwijl lage dichtheden gemeten worden. Met inachtneming van de lokale situatie kan op
basis van de gegevens een relatieve maat van het aanbod worden ingeschat voor de
huidige intrek van glasaal (2-3% van de periode 1960-1980).
Tabel 4.1: Inschatting van een relatieve aanbodklasse van glasaal op basis van
dichtheidsmetingen met een kruisnet van 1x1m, het absolute aanbod is
situatieafhankelijk.

Relatieve aanbodklasse

aantal/trek

Geen tot laag
Laag tot matig
Matig tot hoog
Hoog tot zeer hoog
Zeer hoog

0 tot <0,1
0,1 tot <1
1 tot <5
5 tot <15
15 en meer

Doordat per locatie een meetreeks wordt opgebouwd is het verloop in de gemeten
dichtheid per locatie door de tijd te zien. In Zeeland is goed te zien dat de intrekpiek van
glasaal in 2017 ligt tussen begin maart en half mei. Voor driedoornige stekelbaars is het
verloop grillig en de hoogste vangsten van volwassen exemplaren lagen in februari, maart
en april, van een echte piek lijkt geen sprake. Het is daarbij mogelijk dat een eerdere en
grotere intrek van driedoornige stekelbaars dit jaar gemist is, aangezien deze soort vanaf
februari migreert.
Ruimtelijk is bij glasaal te zien dat de hoogste dichtheden langs de Oosterschelde worden
waargenomen, met in het bijzonder de gemalen Loohoek (voorzien van vispassage) en de
Noord (geen vispassage) die helemaal in oosten liggen. Opvallend is deze hogere
aantallen worden waargenomen bij locaties die het verst van de Noordzee liggen en
waarbij het buitenwater een minder dynamisch is. Bij driedoornige stekelbaars lagen
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ruimtelijk minder grote verschillen voor intrekkende volwassen exemplaren. Verspreid
over de provincie zijn hogere aantallen gemeten waarbij bij Poppekinderen de hoogste
dichtheden zijn gemeten, hier ligt tevens reeds een vispassage.
In kaart brengen potentie van routes en lokstromen
Trekvissen komen af op lokstromen van stroomopwaarts gelegen watersystemen. Het
afvoerregime van gemalen en sluizen heeft daarmee effect op de lokkende werking.
Tijdens een eenmalig uitgevoerde lokstroomproef werd op verschillende locaties geen
hogere vangst gemeten, mogelijk omdat deze proef te laat in het seizoen plaatsvond en er
vrijwel geen intrek van glasaal of stekelbaars meer plaatsvond. Binnen deze uitwerking
wordt daarmee geen inzicht verkregen in potentie van routes en het effect van
lokstromen. Aanvullende uitwerking van de afvoerdata gekoppeld aan de vangstgegevens
en herhaling van lokstroomproeven, kan inzicht verschaffen in het effect van afvoer door
gemalen en sluizen op de dichtheid van driedoornige stekelbaars en glasaal op de
onderzoekslocaties.
Bijdrage aan meerjarige trends
Naast Zeeland wordt ook in Noord-Holland en Zuid-Holland met dezelfde methode
gemeten. In Noord-Holland ging het in 2017 om 13 locaties, in Zuid-Holland om 19
locaties. Binnen het project Samen voor de aal vormt 2017 het eerste meetjaar in Zeeland.
Daarmee kan voor de bemonsterde locaties nog geen trends worden berekend. Gemiddeld
genomen zijn de gemeten dichtheden in Zeeland (1,1 glasaal per trek) ongeveer een factor
3 hoger dan de op vergelijkbare wijze onderzochte locaties in Noord-Holland en ZuidHolland. Dit heeft naar verwachting te maken met de directe ligging aan zee en scherpe
overgangen van zoet naar zout water.
Bekend is dat in 2016 het niveau van de glasaalintrek voor locaties langs de Noordzee
ongeveer lag op 2,7% van die in 1960-1980. In 2017 vallen de gemeten aantallen in
Noord-Holland en Zuid-Holland een stuk lager uit dan 2016. In Noord-Holland geldt
voor de locaties waar meerdere jaren is gemeten dat het gemiddelde per trek is gezakt van
ongeveer 0,6 naar 0,3 (op >1000 trekken), in Zuid-Holland gaat het om een daling van
ongeveer 0,5 naar o,3 (op >1000 trekken). Hoe de Glasaal-index van Wageningen Marine
Research zich in 2017 verhoudt tot 2016 is nog niet gepubliceerd.
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5

Communicatie & participatie

5.1

Kennisdeling
Om de kennis voorafgaand en binnen dit project te delen met de direct betrokkenen en
geïnteresseerden is op 16 februari 2017 in Middelburg een informatiebijeenkomst
gehouden. Op deze dag zijn de aanleiding en opzet van het project besproken met
betrokkenen en geïnteresseerden. Hierbij waren iets meer dan 40 personen aanwezig,
waarvan een groot deel zich vervolgens heeft ingezet in de uitvoering van de monitoring.
Het seizoen is dit jaar op 28 juni afgesloten met een informele barbecue in Kamperland
om de teamleden te bedanken. Aan het begin van 2018 wordt weer een bijeenkomst
georganiseerd voor betrokkenen en geïnteresseerden om terug te kijken op de resultaten
van 2017 en, indien de monitoring wordt voortgezet, vooruit te blikken op het seizoen van
2018.
Tijdens de monitoring kunnen de actuele vangsten per locatie gevolgd worden via de
online invoermodule (tellen.ravon.nl/kruisnetmonitoring), waarin zowel het project
‘Samen voor de Aal’ als ‘Kruisnetmonitoring Noordzeekanaal e.o.’ in vertegenwoordigd
zijn. Dit geeft deelnemers en geïnteresseerden een actueel inzicht in de voorlopige
resultaten voor een groot aantal locaties. Mogelijk kan dit platform verder worden
uitgebreid om kennis uit te wisselen.
Via dit rapport wordt kennis gebundeld en openbaar gemaakt, tevens zijn alle gegevens
toegevoegd aan de NDFF en kunnen worden uitgeleverd.

5.2

Publieke participatie
Een verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties is betrokken rond het
verspreiden van informatie over dit project, waaronder Sportvisserij Zuidwest Nederland,
Het Zeeuwse Landschap, Natuurvereniging de Steltkluut, Stichting RAVON,
Totalfishing.nl, Duikeninbeeld.nl en Zeevisland.nl. Door binnen en buiten bestaande
netwerken dit project aan te kondigen zijn bijna zestig vrijwilligers bereid geweest zich dit
jaar in te zetten om de kruisnetmonitoring uit te voeren. De monitoringsteams bestonden
uit mensen met uiteenlopende achtergronden, met onder meer sportvissers, sportduikers,
natuurliefhebbers, rijksambtenaren, natuur- en milieuprofessionals en beroepsvissers.
Passie voor trekvissen was daarbij een verbindend element.
De publieke participatie binnen dit project staat niet op zichzelf. Op nationaal en
internationaal niveau zijn er vergelijkbare monitoringsprojecten waar tevens gebruik
wordt gemaakt van vrijwilligersteams. In Nederland is dit de monitoring langs het
Noordzeekanaal en de monitoring voor de glasaal-index van Wageningen Marien.
Internationaal vindt o.a. monitoring plaats door vrijwilligers in Engeland en Spanje (o.a.
Pecorelli & Clifton-Dey, 2015). Er is daarmee een brede toepassing van vrijwilligers in
onderzoek, ook wel ‘Citizen Science’ genaamd. Er is in toenemende mate interesse in deze
Citizen Science met betrekking tot trekvissen en is er behoefte aan standaardisatie.
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5.3

Draagvlak
Om draagvlak voor dit project te creëren en in bredere zin rond vismigratie en de
aalproblematiek is gedurende het project in verschillende media aandacht besteed aan
het project. Dit jaar zijn de activiteiten ook op (onderwater)film vastgelegd, door
professionals van Blik Onder Water (figuur 4.2, film op korte termijn gereed). In Bijlage 2
staat een overzicht van berichten, artikelen, presentaties en films via verschillende media
rond dit project.

Figuur 4.2: Beeld uit film over de kruisnetmonitoring bij Gemaal de Noord door
Blikonderwater.nl/RAVON.
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6

Aanbevelingen

6.1

Locaties
Dit jaar is met de waterbeheerders een set van tien locaties geselecteerd. Aanvullend zijn
er nog zes locaties bijgekomen; Scheepvaart- en Spuisluis Kanaal door Walcheren,
Gemaal Poppekinderen, Gemaal en Binnenspui Zuidwatering. Voor volgend seizoen
wordt op basis van de resultaten dit seizoen aanbevolen een aantal locaties te
continueren, in overweging te nemen of te stoppen (tabel 5.1).
Tabel 5.1: Advies voor de selectie van locaties in het volgende seizoen.

6.2

Periode
Gezien de migratiepiek van driedoornige stekelbaars en het intrekseizoen van glasaal
blijft is het advies in 2018 de monitoring te laten lopen van half februari tot half juni. Ook
wordt aanbevolen de monitoring gedurende meerdere jaren te continueren, zodat een
goed beeld ontstaat of er verschillen optreden tussen jaren en hoe de intrek van glasaal
zich ontwikkelt.

6.3

Afvoerregime locaties & lokstroomproeven
In 2017 heeft op 1 juni één lokstroomproef plaatsgevonden, er werden in de huidige opzet
geen hogere aantallen waargenomen. In 2016 bleek in de Hollandse Delta het gemeten
aanbod bij de lokstroomproeven aanzienlijk hoger. In Zeeland werd de proef dit jaar
mogelijk te laat in het seizoen uitgevoerd en heeft daarbij niet op alle locaties tot een
goede lokstroom geleid. In 2018 wordt aanbevolen de lokstroomproeven te herhalen,
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maar dan ook op eerdere momenten in het seizoen. Voor de vergelijkbaarheid tussen
verschillende jaren en met reguliere afvoersituaties, wordt aanbevolen deze proeven niet
als standaard te maken. Daarnaast is afstemming van de proeven arbeidsintensief. Een
herhaling van 2 tot 4 keer per locatie in de periode april-mei kan naar verwachting
voldoende aanvullend inzicht verschaffen.

6.4

Monitoringsteams
Alles bij elkaar hebben de teams een fantastische inzet geleverd; er is voor bijna 2.000
uur aan vrijwillige inspanning in de monitoring gestoken. Het bleek niet altijd voor alle
avonden op alle locaties mogelijk om over voldoende teamleden te beschikken om een
bezoek af te leggen. Op een aantal locaties lag de intensiteit per deelnemer te hoog of
waren niet altijd teamleden beschikbaar. Bij het samenstellen van teams voor 2018 wordt
extra aandacht besteed aan het peilen van animo bij de bestaande teamleden en aan de
werving van vervangende of aanvullende teamleden. Gedurende het seizoen is frequent
persoonlijk contact met de waarnemers en het bezoeken van de locaties belangrijk.

6.5

Analyse van gegevens
Het aanbod van glasaal, driedoornige stekelbaars een andere (trek)vissen is van
verschillende factoren afhankelijk. Het afvoerregime en het getij op de locatie spelen een
belangrijke rol, om hier meer inzicht in te krijgen zou het goed zijn die gegevens te
achterhalen en mogelijke verbanden nader te onderzoeken. Ook andere factoren zoals
daglengte, temperatuur, maancyclus, getijden, afstand tot de zee spelen mogelijk een rol.
Trends van aanbod ten aanzien van dergelijke factoren en trends van aanbod in tijd en
ruimte kunnen in een bredere analyse over meerdere jaren bekeken worden. Dit kan bij
voorkeur samen met gegevens uit het onderzoek in Noord-Holland en Zuid-Holland
plaatsvinden, bijvoorbeeld binnen een masterstage of als PhD deelonderwerp.

6.6

Prioritering vispassages
De resultaten van dit jaar hebben geleid tot wijziging in de prioritering van het aanleggen
van vispassages om intrek van vissen te bevorderen.
De geplande aanleg van een vispassage bij de Zuidwatering is uitgesteld, omdat hier
nagenoeg geen glasaal of driedoornige stekelbaars is waargenomen. Ook in aanvullende
bevissingen door beroepsvisser Peter Kooistra werd niets gevangen. De verwachting was
dat de locatie een belangrijk knelpunt vormt voor trekvissen met tevens een groot
achterland. Dit werd ondersteund door observaties uit het verleden, waarbij het water in
de spuikom ‘wit’ kleurde van de glasaal (pers. med. Jan Peter, Jan Peter Hengelsport).
Deze observaties stammen van voor 1977. In die tijd was de locatie tevens een belangrijk
uittrekpunt voor schieralen, de beroepsvisser ter plaatse ving hier grote aantallen (pers.
med. Jan Peter). Vervolgens is tot 1985 ongezuiverd rioolwater geloosd op de spuikom,
wat heeft geleid tot ernstige vervuiling. Het rioolwater wordt er tegenwoordig gezuiverd
geloosd, maar in de spuikom ligt nog steeds vervuild slib, mogelijk heeft dit een negatief
effect op de intrek van glasaal en andere vissen. Het waterschap gaat de waterbodem
mogelijk in 2020 saneren. Pas daarna wordt de locatie wederom in aanmerking genomen
als potentieel intrekpunt voor vis.
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In plaats van de aanleg van een vispassage bij de Zuidwatering is besloten met prioriteit
een vispassage aan te leggen bij Gemaal de Noord. De hoge aantallen glasaal die daar dit
jaar zijn gevangen gaven hiervoor voldoende aanleiding.

6.7

Onderzoek omvang van aanbod en efficiëntie van vispassages
Aanvullend op de kruisnetmonitoring zijn verschillende technieken beschikbaar om meer
inzicht te krijgen in het aanbod op de verschillende locaties en de efficiëntie van
vispassages.
Gemeten dichtheid versus aanbod
De gevangen aantallen in de kruisnetmonitoring geven per specifieke locatie een indicatie
van het aanbod van glasaal en andere soorten tijdens een momentopname. Over het
algemeen is een kruisnet een effectief vangtuig bij matige tot hogere dichtheden van
glasaal. Hogere gemeten dichtheden van glasaal zijn vaak een indicatie voor een hoger
aanbod. Bij de interpretatie van gemeten dichtheden in relatie tot het aanbod is
voorzichtigheid geboden, bij een hoog aanbod kan door verspreiding over een groot
oppervlak of bij snelle doortrek door een vispassage, toch een lage dichtheid worden
gemeten. Andersom kan bij een laag aanbod een hoge dichtheid worden gemeten als
glasaal zich ophoopt en concentreert in een klein oppervlak voor een barrière. Voor het
aantonen van een laag aanbod waarbij lage tot zeer lage dichtheden optreden is een
kruisnet niet effectief. Om bij lage dichtheden de aanwezigheid van glasaal aan te tonen
kan een glasaaldetector worden ingezet die een langere periode onafgebroken glasaal kan
aantrekken via een lokstroompje, ook dit type metingen geeft een locatiespecifieke
indicatie (Kroon & Van Wijk, 2016).
Omvang van het aanbod
De gevangen aantallen met een kruisnet geven een indicatie voor het lokale aanbod. Om
de omvang van het aanbod te bepalen kan aanvullend onderzoek via merk-terugvangst
uitkomst bieden. Op basis van het aandeel teruggevangen individuen kan de omvang van
het aanbod worden berekend. In een kortlopend onderzoek (<1 week) met hoge aantallen
glasaal (duizenden) kan het kleuren van glasalen gebeuren met bijvoorbeeld Bismarck
Brown (Foekema et al., 2014). Wanneer tientallen tot maximaal enkele duizenden
exemplaren worden gevangen, bij gebruik van meerdere kleurcodes en/of wanneer
onderzoek langer loopt, wordt inzet van VIE-tags aangeraden (Schiphouwer, 2016).
Efficiëntie van vispassages
Hoeveel glasaal door een vispassage migreert wordt vaak onderzocht met een opvangbak
aan een aalgoot of door een fijnmazige opvangfuik aan de achterkant van een passage op
te stellen. Hoe deze hoeveelheden zich verhouden tot het aanbod en hoe snel een glasaal
een barrière kan passeren blijft daarbij onbekend. Door aanvullend aan de buitenkant van
een passage glasalen te merken met VIE-tags, kan naast berekening van het aanbod (zie
boven), inzicht worden verkregen in hoe snel glasalen kunnen passeren en welk aandeel
van het aanbod dit doet binnen een bepaalde tijd. Doordat VIE-tags een lange periode
zichtbaar blijven (>1 jaar) kan ook uitgestelde doortrek worden vastgesteld.
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Nopphakrit Phuwarueangrat, Owen Vlieger, Pietro Bortoluzzi, Yujin Jin, Richard
Pompoes, Sara Breunesse, Tim Thewissen, Loes Jong, Charlotte Pons, Justin Wens, Ruby
Chen, Serena Abbenis, Wilco Poppe, Bart Witte, Randy Ding, Phiel de Koeijer, Joey
Portier, Chi Zhang, Ashley Duan, Maurice Kooiman, Jean-Luc Rosien, Luc Kauhl, Ymke
Temmerman, Ivory Mast, Dana Nolte en Eva de Boer. Voor de begeleiding van de HZstudenten willen we Niels van Kooten (vrijwilliger) en Jan van der Vleuten (docent)
bijzonder bedanken. Dankzij hen konden we aanvullend het sluizencomplex in Vlissingen
en twee locaties van de Zuidwatering in het onderzoek meenemen.
Van de Roosevelt Academy namen de volgende studenten deel aan het project: Justina
Moss, Annemarie Heijens, Sven-Arne Quist en Jesse Buijink. Dankzij hen konden we
Poppekinderen als extra locatie meenemen.
Thomas Baartmans en Mark van Schilt (stagiairs van RAVON) hebben aan het begin van
het seizoen op Tholen veel gaten gedicht wegens tekort aan vrijwilligers. Zonder hen was
de gegevensreeks veel minder compleet. Daarnaast is door Mark en Thomas de
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zichtbaarheid van het onderzoek verhoogd door het plaatsen van een vlog van hun
nachtelijke avonturen op de Facebookpagina van RAVON.
Voor het verschaffen van informatie over de bedieningstijden van de gemalen en sluizen
en het afstemmen van de lokstroomproef zijn we Barend van Beek, Wim Verstelle en
Robbie Maenhaut van Waterschap Scheldestromen heel dankbaar.
Het project ‘Samen voor de Aal’ is financieel mogelijk door bijdragen van Waterschap
Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland. Dankzij deze
financiering is het mogelijk dit project te coördineren, te investeren in materialen,
reiskosten van vrijwilligers te vergoeden en alle kennis vast te leggen en te delen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Aantal geregistreerde trekken per datum

*Exclusief bezoeken waarop door omstandigheden geen trekken zijn verricht.
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