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1. Inleiding 
 
Aanleiding 
Tot circa 1900 boden de grote rivieren en estuaria nog volop trekroutes en leefgebied voor een grote 
groep vissoorten. De hoog productieve estuaria en concentraties van vis in trekroutes betekenden 
‘visrijkdom’ en het is dan ook niet toevallig dat zich hier in de historie een rijk geschakeerde 
beroepsvisserij annex verwerking en handel kon ontwikkelen. Vrijwel iedere vissoort kende wel een 
min of meer specifieke visserij met toepassing van verschillende vangtuigen, visserijperiode en 
geografische arealen.  
  
Met de bestanden van trekvis (zie kader) ging het in de 20ste eeuw snel bergafwaarts. Primair door 
het verdwijnen van paai- en opgroeigebieden door verstuwing, normalisatie, verstedelijking en 
industrialisatie in de bovenstroomse gebieden van Rijn en Maas en secundair versneld door een hoge 
visserijdruk. Een sterke verslechtering van de waterkwaliteit na WOII decimeerde vervolgens de nog 
resterende visserij. Toen de Deltawerken tot uitvoering kwamen, was de ooit grote visrijkdom al 
verleden tijd, evenals de grootschalige visserij in het Haringvliet en benedenrivierengebied.  
 
De trekvissen hebben in Nederland de laatste jaren echter het tij weer een beetje mee; de nationale 
en internationale overheden nemen steeds meer maatregelen om trekvissen de ruimte te geven. De 
vele maatregelen die zijn genomen in het stroomgebied, zoals het aanleggen van vispassages, herstel 
van paaiplaatsen en uitzetprogramma’s (o.a. voor zalm en elft) hebben echter nog niet geleid tot 
herstel van de populaties.  
 
Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de ‘voordeur’ (de Haringvlietsluizen) nog gesloten zijn en dat 
het estuarium niet functioneert als doortrek-, verblijf- en opgroeigebied voor trekvissoorten als zalm, 
fint en spiering en mariene soorten die opgroeien in de overgang van zoet naar zout water. Met het 
op een Kier zetten van de Haringvlietsluizen vanaf 2018, ontstaan er nieuwe perspectieven voor deze 
soorten. Om de kansen te benutten, is het van belang dat het potentiële herstel van vissoorten, 
eenmaal terug in het Haringvliet, niet wordt geremd door visserij-activiteiten. 
 
Dit rapport 
In dit rapport wordt de invloed van de visserij op trekvissen rond de Kier onderzocht en wordt advies 
gegeven welke maatregelen het meest effectief zijn voor de bescherming van trekvissen tegen de 
negatieve gevolgen van de visserij.  

Werkwijze en opbouw van het rapport 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie met betrekking tot trekvissoorten, visserij en gevoeligheid 
van de trekvissoorten voor de visserij beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een prognose gegeven van 
de situatie na instelling van de Kier voor de ligging van de zoet-zout overgang, het voorkomen van 
trekvissen en de impact van de visserij op trekvissen. Hoofdstuk 4 beschrijft de effectiviteit van 
mogelijke maatregelen om de impact van de visserij op trekvissen te beperken. In hoofdstuk 5 wordt 
een advies gegeven over de bescherming van trekvissen tegen de negatieve gevolgen van de visserij.  
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2 Huidige situatie 
 

2.1 Trekvissen: voorkomen, beschermingsstatus 
 

2.1.1 Trekvissoorten 
In tabel 2.1 zijn de belangrijkste trekvissoorten van het Haringvliet en de Voordelta weergegeven. De 
soorten weerspiegelen een breed spectrum aan migratie-vormen en eisen aan hun leefgebied, dat 
zowel historisch, actueel als mogelijk toekomstig is verbonden aan het overgangsgebied tussen zoet 
en zout (Quak et al., 2012). 
 
Tabel 2.1: Trekvissen van het Haringvliet en de Voordelta (Reeze et al., 2016) 
Naam Wetenschappelijke naam Type migratie* 

Europese Aal/ Paling Anguilla anguilla Katadroom 

Bot Platichthys flesus Katadroom/ Estuarien resident 

Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus Anadroom/ niet trekkend 

Dunlipharder Liza ramada Katadroom 

Elft Alosa alosa Anadroom 

Fint Alosa fallax Anadroom 

Atlantische Haring Clupea harengus Marien juveniel 

Houting Coregonus oxyrinchus Anadroom 

Rivierprik Lampetra fluviatilis Anadroom 

Spiering Osmerus eperlanus Anadroom 

Sprot Sprattus sprattus Marien juveniel 

Europese Steur Acipenser sturio Anadroom 

Atlantische Zalm Salmo salar Anadroom 

Zeebaars Dicentrarchus labrax Marien juveniel 

Zeeforel Salmo trutta trutta Anadroom 

Zeeprik Petromyzon marinus Anadroom 
* Anadroom: soort trekt vanuit zee de rivieren op om te paaien; Katadroom: soort trekt vanuit het zoete water naar zee 
trekt om te paaien; Estuarien resident: soort kan totale levenscyclus in het estuarium vervullen en is tolerant voor 
fluctuaties van het zoutgehalte; Marien juveniel: zoutwatersoort waarvoor estuaria als opgroeigebied functioneren. 

 

2.1.2 Haringvliet als poort en opgroeigebied voor trekvissen 
Trekvissen maken per definitie gebruik van estuaria en grote rivieren. Het gebied estuarium-
benedenrivieren heeft grofweg een trechtervorm, waardoor trekvissen tijdens de trek aggregeren, 
soms versterkt door natuurlijke schoolvorming (Quak, 2016; Winter, 2009).  

Het zuidwestelijke rivieren- en estuariene systeem van Rijn en Maas fungeert voor alle anadrome 
trekvissen als ‘poort’ voor zowel (paai) migratie stroomopwaarts als (juveniele) migratie 
stroomafwaarts. Trekvissen aggregeren na hun verblijf in zee in dit getijdegebied, in afwachting van 
de juiste prikkels (zoals een verhoogde rivierafvoer in combinatie met ebstroom ) om verder te 
migreren (Quak, 2016). Naast de doortrekfunctie heeft het systeem ook de functie als opgroeigebied 
voor een groot aantal soorten, zowel voor estuariene soorten (spiering, bot, aal, haring) als juveniele 
trekvis (zalm, elft, fint, rivierprik) (Quak, 2016).  

In de nabijheid van kunstwerken zoals de Haringvlietdam kunnen verhoogde concentraties trekvissen 
optreden (Winter, 2009). Wanneer trekvissen een kunstwerk niet of moeizaam kunnen passeren (in 
tijd en ruimte), dan zullen ze vaak zoekgedrag vertonen om toch een doorgang te vinden. De 
vernauwing bij het kunstwerk en de langere verblijftijd van de vis tijdens het zoekgedrag zorgen 
samen voor de hogere concentratie trekvissen bij het kunstwerk aan zowel zee- als rivierzijde. Hierbij 
is er onderscheid in stroomopwaartse en -afwaartse migratie. Bij de opwaartse trek ontstaan 
concentraties aan de benedenstroomse zijde van de dam en bij afwaartse migratie gaat het om 
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concentraties aan de bovenstroomse zijde (Winter, 2009). Resultaten van de MWTL- passieve 
fuikenmonitoring tonen aan dat er voor een aantal trekvissoorten (bot, fint, rivierprik en zeeprik) 
hogere vangsten per fuiketmaal aan de buitenzijde van het Haringvliet worden gevangen, dan aan de 
binnenzijde (Wiegerinck et al., 2009). 

2.1.3 Voorkomen en trends 
De visstand en het voorkomen van trekvissoorten wordt gemonitord en regelmatig geëvalueerd. De 
huidige visstand in het Haringvliet en de Voordelta is in beeld gebracht door Hop (2016). 

Soortensamenstelling 
De meeste geselecteerde trekvissoorten (vet gedrukt weergegeven) worden zowel frequent 
aangetroffen in de Voordelta als in het Haringvliet, zie figuur 2.1. Uitzonderingen zijn de elft (niet 
aangetroffen in de periode 2006-2015) en de steur (enkele keren aangetroffen, waarschijnlijk niet 
inheemse exemplaren). De driedoornige stekelbaars en de zeeforel worden minder frequent 
aangetroffen. Zeebaars en haring (behorend tot de marien juvenielen) en sprot (mariene 
seizoensgasten) komen voornamelijk voor in de Voordelta; in het Haringvliet is de verspreiding van 
deze soorten beperkt tot enkele punten in het westelijke deel.  

Verspreiding 
In de Voordelta hebben de soorten spiering, haring, houting, bot, grondel sp. en zandspiering sp. de 
grootste verspreiding over de verschillende meetpunten. Deze soorten zijn op meer dan 60% van de 
meetpunten aangetroffen. Andere soorten die op meer dan 50% van de meetpunten zijn 
aangetroffen, zijn de zoetwatersoorten winde en baars en de mariene soorten horsmakreel, sprot, 
geep, zeebaars, wijting, tong, paling en fint. Zalm en zeeforel worden voornamelijk gevangen zijn 
aan de zeezijde van de Haringvlietdam, wat wijst op een barrièrewerking van deze dam (Hop en 
Vriese, 2011). 

 In het Haringvliet zijn het de soorten pos, bot, brasem, snoekbaars, baars en zwartbekgrondel die de 
grootste verspreiding hebben over de verschillende meetpunten. Deze soorten zijn op meer dan de 
helft van de meetpunten aangetroffen. De soorten winde, paling, spiering en blankvoorn zijn op 20 
tot 45% van het totaal aantal meetpunten aangetroffen. 

Abundantie 
Op basis van aantallen wordt het visbestand in de Voordelta gedomineerd door sprot (53%), gevolgd 
door dikkopje (27%) en haring (6%). De soorten baars, zeebaars, spiering, brakwatergrondel, bot, 
snoekbaars en kleine zeenaald hebben aandelen van minder dan 1 tot maximaal 4%. 

Het visbestand van het Haringvliet bestaat voor een aanzienlijk deel uit blankvoorn (42% van de 
aantallen). Het merendeel van deze vissen betreft éénzomerige exemplaren. Andere soorten die een 
relevant aandeel in de bestandschatting hebben zijn brasem (25%), baars (7%), snoekbaars (6%), 
zwartbekgrondel (6%) en winde (5%). Circa 85% van het geschatte visbestand bestaat uit vissen met 
een maximale lengte tot 15 cm. Zowel in aantallen als op basis van biomassa bevindt het 
omvangrijkste visbestand zich in de oevers van het Haringvliet. 

Populatie en trends 
Het onderzoek van Hop (2016) geeft geen inzicht in de omvang van de populatie en trends. Hiervoor 
is alleen oudere informatie beschikbaar (Hop en Vriese, 2011; Jansen et al., 2008 en Jansen et al., 
2007). Deze informatie heeft betrekking op de meeste soorten van tabel 2.1. 

De aal was in het verleden in het Haringvliet talrijker dan in de huidige situatie. Daarnaast is duidelijk 
dat de glasaalvangsten bij de jaarlijkse monitoring in Stellendam in de laatste decennia aanzienlijk 
zijn afgenomen (Hop en Vriese, 2011).  

Hoewel bot, na aal, de talrijkste diadrome vis in het Haringvliet is, stellen de absolute aantallen 
weinig voor vergeleken met de oorspronkelijke aantallen van deze soort (Hop en Vriese, 2011). 
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Figuur 2.1: Soortensamenstelling per jaar (bron: Hop, 2016) 
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Uit de historische gegevens blijkt dat de driedoornige stekelbaars (de anadrome vorm) in het 
Haringvliet zeer algemeen was. In de recente monitoringsgegevens komt deze soort echter 
nauwelijks nog voor (Hop en Vriese, 2011). 

Elft is momenteel een zeer zeldzame ‘dwaalgast’ in het Rijnstroomgebied (Jansen et al., 2008). 
Van de elft bevonden zich vroeger paaipopulaties bovenstrooms (buiten Nederland). Vanaf 2008 
worden er elftenlarven uitgezet in de Rijn in het kader van een herintroductieprogramma 
(www.alosa-alosa.eu). 

Van de fint lagen de paaiplaatsen vooralin het bovenstroomse zoetwatergetijdengebied van 
Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch, in het bijzonder de Merwede en de Bergsche Maas. 
Momenteel wordt de fint wordt slechts sporadisch waargenomen in het Haringvliet. De fintpopulatie 
in het benedenrivierengebied is marginaal, maar er lijkt sprake van enig herstel: er wordt talrijker fint 
gevangen langs de kust en er zijn waarnemingen van paaiende finten in het Hollands Diep/ 
Haringvliet (mondelinge mededeling beroepsvisser) (Hop en Vriese, 2011). 

 

 

 

 

http://www.alosa-alosa.eu/
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Figuur 2.2: Trends voor zalm, zeeforel, houting, fint, rivierprik en zeeprik in het 
benedenrivierengebied (bron: Jansen et al., 2008). 
Het benedenrivierengebied blijft enigszins achter als het gaat om het herstel van de houting. In de 
Voordelta wordt de soort als juveniel in redelijk grote aantallen gezien. Oudere individuen zijn nog 
relatief zeldzaam in het benedenrivierengebied, maar de aantallen lijken ook hier toe te nemen (Hop 
en Vriese, 2011), zie ook figuur 2.2. 

De rivierprik is, samen met de aal en de bot, de meest talrijke trekvissoort op het Haringvliet (Hop en 
Vriese, 2011). In toenemende mate worden de laatste jaren paaiplaatsen van de rivierprik ontdekt in 
Nederland. Dit hangt samen met intensievere bemonsteringen en meer aandacht voor de soort. De 
trend tot 2006 was licht positief, zie figuur 2.2. 

De trend in het voorkomen van de anadrome spiering, maar ook van de ‘land locked populations’, is 
afnemend. Het kan zijn dat de soort in onze regio een slachtoffer wordt van de opwarming van het 
klimaat (Hop en Vriese, 2011).  

Er worden al vele jaren grote inspanningen geleverd om de zalm in de Rijn en Maas te 
herintroduceren. In enigerlei mate is dit ook gelukt: zalmen (en zeeforellen) trekken weer in via de 
Nieuwe Waterweg, het Haringvliet en het IJsselmeer en komen tot natuurlijke voortplanting in  
diverse zijrivieren van de Rijn. De huidige aantallen zijn echter nog te beperkt (naar verwachting 
enkele duizenden), zie ook figuur 2.3. Voor een zichzelf in standhoudende populatie moet het aantal 
vissen dat deelneemt aan de natuurlijke voortplanting groter zijn (Hop en Vriese, 2011). In de 
afgelopen jaren is een sterk neergaande trend waargenomen in de monitoring met zalmsteken (De 
Graaf et al., 2015).  

Sinds 1987 nemen de aantallen zeeprikken in de rivieren in Nederland weer toe, zie ook figuur 2.2. 
De laatste jaren worden op sommige dagen honderden individuen gevangen benedenstrooms van 
stuwen in de Maas. Er zijn aanwijzingen dat de zeeprik paait benedenstrooms van stuwen in de 
Maas, getuige de grote aantallen afgepaaide dieren die hier soms worden gevangen (Hop en Vriese, 
2011). 

 

 
Figuur 2.3: Ruwe populatieschattingen op basis van expert judgement van de riviertrekvissen in de 
stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems tezamen. Voor elke soort is het geschatte 
minimum paaibestand aangegeven en een indicatie voor de range en maximum schattingen met een 
zwarte lijn (bron: Jansen et al., 2007). 
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2.1.4 Beschermingsstatus en regulering 
In tabel 2.2 is de beschermingsstatus en regulering vanuit de visserij voor de geselecteerde 
vissoorten samengevat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lijsten die betrekking hebben op 
Internationale wetgeving (GVB, Habitatrichtlijn), Nederlandse wetgeving (Wet natuurbescherming en 
Visserijwet) en lijsten die betrekking hebben op doelen voor de Europese Kaderriichtlijn Water 
(KRW). Daarnaast is voor ieder soort de rode lijst status weergegeven; deze geeft een indicatie van 
de bedreiging van (lokale) populaties van soorten.  
 
 
Tabel 2.2: Beschermingsstatus en regulering visserij trekvissoorten 
Soort Habitat 

richtlijn 
N2000 
gebied* 

Wnb KRW 
O** 

KRW 
R*** 

Rode lijst 
**** 

Visserijwet TAC 

Europese Aal/ 
Paling 

   CA EMH  VD: 28 cm, gesloten tijd 
1 september tot en met 
30 november.  
HV: Verbod in HV 

 

Bot    ER MH  20 cm Ja (i.c.m. 
Schar) 

Dunlipharder    CA     

Driedoornige 
stekelbaars 

   CA E    

Elft II, V HV, VD  CA RMH  Hele jaar gesloten tijd  

Fint II, V HV, VD  CA RMH NL Hele jaar gesloten tijd  

Atlantische haring    MJ   20 cm Ja 

Houting II, IV  X ER MH    

Rivierprik II, V HV, VD  CA RMH INT 20 cm, gesloten tijd 1 
nov t/m 30 april 

 

Spiering    CA H    

Sprot    MS    Ja 

Europese Steur II, IV  X CA RMH INT, NL   

Atlantische Zalm II, V HV  CA RMH  Hele jaar gesloten tijd  

Zeebaars    MJ   36 cm Recreatie: 3 
ex. pp/dag 

Zeeforel    CA RH  Hele jaar gesloten tijd  

Zeeprik II HV, VD  CA RMH  Hele jaar gesloten tijd  
* HV: Haringvliet; VD: Voordelta 
** CA: Diadrome soorten (verzamelterm voor katadrome en anadrome soorten); ER: Estuarien residente soorten; MJ Marien 
juveniele soorten; MS: Seizoensgasten; FW: Zoetwatersoorten (maatlat overgangswateren) 
*** R: Rheofiel; E: Eurytoop; M: Migratie regionaal/zee; H: Habitat gevoelig (maatlat rivieren) 
**** NL: Nederlandse rode lijst van vissen; INT: IUCN Rode lijst van bedreigde soorten 

 
 
Enkele soorten zijn opgenomen in bijlage II van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten moeten 
beschermde gebieden worden aangewezen. Voor enkele soorten zijn het Haringvliet en de Voordelta 
als beschermd gebied aangewezen, zie tabel 2.2. Voor enkele soorten zijn echter helemaal geen 
beschermde gebieden aangewezen (Houting en Steur). 
 
Voor de soorten en hun voortplantings- of rustplaatsen van bijlage IV, waarvoor ons land tot het 
natuurlijke verspreidingsgebied behoort, moet Nederland beschermingsmaatregelen nemen. Voor 
soorten van Bijlage V kunnen de lidstaten, indien nodig, maatregelen treffen om te zorgen dat het 
aan de natuur onttrekken en de exploitatie van deze soorten niet ten koste gaat van hun behoud.  
 
De bescherming van soorten uit bijlage IV en V is geregeld via de Flora- en faunawet (F&F-wet). De 
F&F-wet onderscheidt drie typen soorten: algemeen voorkomend (opgenomen in Tabel 1 van de 
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wet), minder algemeen voorkomende soorten (opgenomen in Tabel 2) en bedreigde soorten (Tabel 
3). Voor de drie verschillende tabellen geldt een ander beschermingsregime. Alleen voor tabel 3 
soorten geldt een volledige bescherming.  
 
Een aantal trekvissen zijn opgenomen in tabel 2 en 3, voor deze zeldzame soorten kan een ontheffing 
worden verleend door het Ministeries van EZ als het voortbestaan van de populatie door de activiteit 
(bijvoorbeeld visserij) niet in gevaar komt. De andere, soms ernstig bedreigde trekvissoorten zoals 
zalm, elft en fint zijn opgenomen in de Visserijwet waar alle commerciële soorten op staan. Soorten 
opgenomen in de Visserijwet vallen per definitie buiten de F&F-wet. 
 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. De verschillen tussen de Wnb 
en de F&F-wet zijn voor wat betreft de beschermde inheemse diersoorten in zee en zoetwater vooral 
zichtbaar bij de vissen. Beschermd zijn slechts de vissoorten die strikt beschermd zijn op grond van 
de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (houting en steur), dan wel zijn opgenomen als 
nationaal beschermde soort in de bijlage bij de wet (een kleine groep zoetwater vissen). Alle andere 
soorten vissen worden derhalve niet beschermd op grond van de Wnb, anders dan door de algemene 
zorgplicht. Hetzelfde geldt voor schelpdieren. 
 

2.1.5 Doelen en maatregelen 
 
Natura2000 
Zowel het Haringvliet als de Voordelta zijn aangewezen als beschermd gebied en maken onderdeel 
uit van het Natura 2000-netwerk (N2000). Het N2000-gebied Haringvliet betreft het hele Haringvliet 
inclusief de gorzen, platen en (buitendijkse) polders); de Voordelta omhelst het ondiepe zeegedeelte 
van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. Het Haringvliet is onder andere aangewezen voor de elft 
(H1102), fint (H1103), rivierprik (H1099), zalm (H1106) en zeeprik (H1095), de Voordelta voor 
dezelfde soorten, maar dan zonder de zalm (zie tabel 2.2). 
 
Voor alle aangewezen trekvissen is een negatieve of zeer negatieve landelijke staat van 
instandhouding vastgesteld. De instandhoudingsdoelstelling voor de trekvissen is: behoud van 
omvang en verbetering van de kwaliteit van het leefgebied voor uitbreiding van de populatie. 
 
In de beheerplannen is het instellen van de Kier de enige concrete maatregel om de genoemde 
doelstellingen te bereiken. Ten aanzien van visserij zijn er geen maatregelen opgenomen, behalve 
een vergunningplicht voor sommige vormen van visserij (o.a. boomkor) in het Natura2000-
beheerplan Voordelta. 
 
KRW 
Vanuit de Europese Kaderrichtijn Water (EU-KRW) zijn doelen en maatregelen geformuleerd om de 
‘goede toestand’ te bereiken. Voor vissen zijn wel doelen geformuleerd voor het Haringvliet-west, 
maar niet voor de Voordelta, zie tabel 2.3. 
 
Het Haringvliet-west is getypeerd als overgangswater, een ‘dynamische riviermonding waar enerzijds 
sprake is van de invloed van eb en vloed en waar anderzijds zoet rivierwater wordt aangevoerd’. De 
huidige toestand voor vissen is beoordeeld als ‘ontoereikend’.  
 
In de KRW-factsheet voor het Haringvliet zijn een aantal maatregelen formuleerd om de goede 
toestand te bereiken (Rijkswaterstaat, 2015). Een aantal daarvan hebben direct verband met de 
toestand voor vissen: 

• Vispasseerbaar maken Haringvlietsluizen (Verbindingen). Prognose realisatie 2018; 

• Herstel verbinding met zijwateren/ vispasseerbaar maken kunstwerken (1 stuks) 
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• Aanleg en optimalisatie vooroeververdediging (Leefgebied) (ca. 6,5 km). 
Voor de Voordelta zijn geen maatregelen geformuleerd die van invloed (kunnen) zijn op vissen. 
 
 

Tabel 2.3: KRW-doelstellingen voor vissen in het Haringvliet-west en de Voordelta 

 Watertype Doel (EKR)* Toestand 2015 

Haringvliet-west O2 0,60 Ontoereikend 

Voordelta K3 n.v.t.  

*EKR = Ecologische Kwaliteitsratio, lopend van 0 (slecht) tot 1 (zeer goed) 

 
 

2.2 Visserij 
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de visserij-activiteiten in de Voordelta en 
het Haringvliet. Een toelichting op de verschillende activiteiten is vervolgens beschreven.  
 
Tabel 2.4: Visserij-activiteiten in Voordelta en Haringvliet 

 
 

2.2.1 Haringvliet 
 
Beroepsvisserij (zegenvisserij) 
In het Haringvliet is er geen fuikenvisserij meer vanwege het dioxineverbod. EZ geeft jaarlijks 
vergunning uit voor het vissen met de zegen op pootvis, hier wordt niet of incidenteel gebruik van 
gemaakt.  
Vier bedrijven (firma Klop, Struik, Koman en Nobel) zijn ’s winters actief met een zegen, voornamelijk 
in Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch en Merwede. Doelsoorten zijn pootvis (brasem en 
blankvoorn) en snoekbaars. Eén visser is actief met staand want in de winter. Deze visserij wordt 

Type visserij Maaswijdte 

(mm)

Doelsoort Lokatie Intensiteit

Staand want 100-110 tong Iets verder uit de kust meest intensieve vorm van 

staand want vissen

110-160 kabeljauw, griet, 

tarbot

Kust (spiegelnetten) en offshore 

(wrakken)

?

100-130 zeebaars Kust en mondingen ?

Zegen ? schubvis tbv 

pootvisvoorziening

Haringvliet, hele gebied 1 beroepsvisser

? zeebaars, harder mondingen en kust, o.a. 

Brielsche Gat en de Rak van 

Scheelhoek

9 dag/mnd

Fuik ? aal, wolhandkrab kustzone Voordelta, nabij  

Haringvlietsluizen

4 vergunningen hokfuik, 20 

vergunningen schietfuik

Garnalenvisserij 30 garnaal kustzone ca. 28 schepen

Garnalen puls 30 garnaal kustzone ?

Boomkor 80-100 platvis ten noordwesten van Schouwen-

Duivenland (Haringvlietmonding) 

en nabij de punt Maasvlakte

ca. 27 sinds 2009, daarna 

afnemend

Boomkor puls/pulswing 80-100 platvis idem ?

Sumwing 80 platvis idem ?

Borden visserij (twin- of 

multirigvisserij)

? kabeljauw en wijting ten zuidwesten van Punt 

Maasvlakte, Haringvlietmonding 

en ten noorden van de kust 

Walcheren

?

Sportvisserij nvt wijting, schar, bot, 

steenbolk, gul, geep, 

makreel en zeebaars

Maasvlakte, Europoort, strand, op 

zee vanuit een boot

ca. 85.000 in Maasmond en 

Europoort. Ca 195.000 in Zeeuwse 

delta.
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door firma De Man beoefend in de Rotterdamse havens waar een zegenvisserij niet of nauwelijks 
uitvoerbaar is. Verder wordt staand want visserij op beperkte schaal uitgeoefend in de havens van 
Moerdijk, enkele plekken waar een visser het ‘heerlijk recht’ heeft en enkele plekken waar een visser 
het volledige recht huurt van Staatsbosbeheer. Onttrekkingen door de beroepsvisserij zijn onbekend, 
evenals de visserij-inspanning.  
 
Sinds 2004 zijn 12 riviervissers uit het benedenrivierengebied aangesloten bij de Verenigde 
Riviervissers ‘Samen Sterk’. Een nieuwe koepelorganisatie voor de binnenvisserij en kleinschalige 
kustvisserij– netViswerk – is recent opgericht. Vertegenwoordigers van de bedrijven Klop, Struik en 
Koman zijn aanspreekpunt.  
 
Sportvisserij 
Sportvisserij in het benedenrivierengebied is veelzijdig, bestaande uit snoekbaarsvisserij, visserij op 
brasem en blankvoorn, snoekvisserij, karpervisserij, vliegvisserij en wedstrijdvisserij. Er zijn naar 
schatting tussen de 5.000 - 15.000 sportvissers regelmatig actief in dit gebied, buitenlandse 
sportvissers niet meegerekend. De Amer, de Maas (vanaf Lith), de Oude Maas (bij Rotterdam), het 
Haringvliet en de Boven Merwede zijn populaire wateren waarin gevist wordt. Het (schub)visrecht is 
door de Staat verhuurd aan federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. Nagenoeg alle wateren in het 
gebied zijn opgenomen in de VISpas + Landelijke lijst viswateren. Iedere visser in het bezit van deze 
VISpas in de desbetreffende wateren mag vissen conform de algemene voorwaarden vermeld in de 
Landelijke Lijst en de voorwaarden zoals vermeld bij de federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland. 
Handhaving vindt o.a. plaats door BOA’s vanuit de federatie en controleurs vanuit de lokale 
verenigingen.  
 
In het Benedenrivierengebied liggen enkele zoute wateren zoals de Nieuwe Waterweg en het 
Europoort gebied waar veel gevist wordt. Doelsoorten binnen deze tak van visserij zijn platvis, 
wijting, steenbolk, gul en zeebaars. In het Europoortgebied (Maasvlakte, Botlekgebied en de Nieuwe 
Waterweg vanaf Maassluis) is een schriftelijke toestemming voor het vissen met een of meer hengels 
niet verplicht. Deze wateren zijn onder de Visserijwet aangeduid als kustwater. Deze kustwateren 
vallen daarmee ook buiten de werkingssfeer van de VISpas + de Landelijke lijst viswateren. Behalve 
enkele zaken die in de Visserijwet zijn geregeld zoals een minimumaat voor een aantal soorten, is het 
sportvissen in de kustwateren ‘vrij’c.q. niet gereguleerd.  
 

2.2.2 Voordelta 
Er is een vrij intensieve visserij in de Voordelta. In totaal zijn 231 vergunningen afgegeven voor 
visserij in de Voordelta (ook het Goerese en Brouwerse gat meegerekend) (Giels, 2016). Er zijn 217 
vergunninghouders, waarvan er 11 meerdere vergunningen hebben. Het aantal afgeven 
vergunningen is als volgt verdeeld:  

• Garnalen   207 

• Fuik   20 

• Staand want 3 

• Zegen  1 

Visserij intensiteiten, van de verschillende scheepstypen en vangtuigen, worden afgeleid van VMS 
gegevens op basis van GPS signalen die vissersschepen op regelmatige tijdstippen uitzenden. In 
combinatie met EU-logboek gegevens, die onder meer schip- en vistuig karakteristieken bevatten, 
kan de visserijdruk in ruimtelijk detail bepaald worden. Vanaf 2012 zijn alle vissersschepen groter dan 
12 meter VMS-plichtig. Een VMS transponder stuurt regelmatig informatie over de tijdstip, positie, 
snelheid en vaarrichting van het schip uit. De gegevens worden gebruikt voor toezicht, opsporing en 
handhaving maar ze zijn ook bruikbaar voor de analyse van ruimtelijke dynamiek van vissersvloten.  
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Garnalen 
De visserij op garnalen geschiedt met een lichte grondpees met rollers. Hoofddoel is het vangen van 
garnalen. De piekperiode is augustus – januari, zie bijlage 1. De laatste jaren is het gebied waar 
garnalenvisserij in de Voordelta plaats kan vinden afgenomen, doordat gebieden zijn gesloten ter 
compensatie van de Tweede Maasvlakte. In principe mogen alle vergunninghouders vissen in de 
Voordelta, maar de inschatting over het aantal actieve garnalenvissers is dat rond de twintig 
bedrijven ook werkelijk vist in de Voordelta (Giels, 2016).  
 
 
Tabel 2.5: Aantal visreizen per jaar van de verschillende tuigtypen in ICES vierkant 32F3, zie figuur 
2.4. Per tuigcode is aangegeven hoeveel visreizen er in de logboeken geregistreerd staan. Daarnaast 
is voor de uitkomsten aangegeven voor welk gedeelte/fractie van deze visreizen VMS signalen zijn 
geregistreerd.  
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Figuur 2.4: De ligging van ICES vierkant 32F3 (gestippeld omlijnd), de Voordelta (groen) en het 

bodembeschermingsgebied (zwarte dunne lijn). 

Boomkor 
De visserij met de boomkor vindt plaats met sleepnetten over de bodem. De doelvangst is platvis, 
maar is sprake van aanzienlijke bijvangsten van vis en bodemdieren (Tulp et al., 2006; Heinis & 
Deerenberg, 2011). De omvang van de bijvangst van trekvissen is niet bekend (m.u.v. bot, haring, 
spiering, sprot, driedoornige stekelbaars en zeebaars). Diverse technieken worden ontwikkeld om de 
vangstsamenstelling te veranderen: zo kunnen discards worden verminderd en kunnen andere 
commercieel interessante soorten worden gevangen waar quota minder beperkend voor zijn. De 
visserij met de boomkor is het meest intensief in overgang diep naar ondiep: ten noordwesten van 
Schouwen-Duivenland (Haringvlietmonding) en nabij de punt Maasvlakte. Piekperioden zijn april – 
juni en september – december. Het aantal visdagen van de platvissers is de afgelopen jaren in de 
Voordelta maar ook het gebied daar direct omheen afgenomen. De boomkorvisserij (>260 pk) is niet 
toegestaan in het bodembeschermingsgebied en in het rustgebied.  

 
Figuur 2.5: Visserij-activiteit met de boomkor (TBB) in de periode 2011-2015 
 
 
Bordenvisserij 
In de bordenvisserij wordt met een net gevist waar aan de zijkanten scheerborden bevestigd zijn. 
Wanneer het net door het water getrokken wordt, scheren de borden naar buiten en wordt het net 
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horizontaal geopend. Een veelgebruikt bordensleepnet is de bodemottertrawl. Bodemottertrawls zijn 
kegelvormige netten bestaande uit een lichaam, gemaakt uit normaliter twee, vier en soms meer 
panelen. De netten zijn afgesloten door een of twee kuilen. Bij de mond van het net zitten zijvleugels 
die zich voorwaarts uitstrekken vanaf de opening. Bodemottertrawls hebben meestal een langer 
bovenpaneel om te voorkomen dat vissen ontsnappen aan de bovenkant van het net. De mond van 
het sleepnet wordt verticaal opengehouden door drijvers en een verzwaard bodemtouw.  

 

 
Figuur 2.6: Visserij-activiteit met de bordentrawl. OTB Bodem ottertrawl, OTM Pelagische ottertrawl, 
OTT Dubbele ottertrawl 
 

Bodemottertrawls danken hun naam aan de grote vierkante 'otter planken/borden'. Otter planken 
zijn vaak gemaakt van hout of staal en zijn zo gepositioneerd dat hydrodynamische krachten, die van 
toepassing zijn wanneer ze over de bodem worden gesleept, naar buiten worden geduwd en het net 
open houden. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het in worden gejaagd. 
Bodemottertrawls woelen de bodem om en er is bijvangst van ondermaatse vis en niet-doelsoorten. 
De mate waarin verdient nader onderzoek. De schepen binnen de Msc-gecertificeerde visserij op 
schol werken met twee ottersleepnetten tegelijkertijd naast elkaar (twin-rigged) en gebruiken een 
net met een maaswijdte van 120 tot 140 mm.  

Overige slepers 
In de buurt van de Haringvlietdam zijn nog enkele (circa 3 á 4) kleine slepers actief die vooral vissen 
op wolhandkrab (Giels, 2016). Hiervan zijn geen logboekgegevens beschikbaar.  

Fuiken 
In het beginsel worden de fuiken in de kustregio geplaatst voor het vangen van paling en/of kreeft 
(alleen schietfuiken). Daarnaast worden de fuiken ook ingezet voor de visserij op wolhandkrab. Zeker 
in de gesloten tijd voor aal (1 september tot en met 30 november) is de visserij op wolhandkrabben 
gericht (Giels, 2016). In de Voordelta vindt de visserij met fuiken voornamelijk plaats nabij de 
Haringvlietsluizen. Gevist wordt met hok- of kamerfuiken (fuiken tot 5 m hoog, opgespannen tussen 
houten staken), schietfuiken (lage fuiken die meestal aan ankers op de bodem worden geplaatst) en 
kubben (korte schietfuiken zonder vleugel).  
Voor de visserij met hokfuiken in de Voordelta zijn 4 vergunningen verleend, waarvan 3 voor de 
Haringvlietmond en 1 voor het Brouwershavensegat. Voor de visserij bij de Haringvlietsluizen is 
ontheffing verleend op de verplichting te vissen met keerwant vanwege de grote hoeveelheid vuil 
(vooral plastic) die op deze locatie wordt meegevangen en fuiken met keerwant verstopt. Met 
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hokfuiken wordt gevist op paling, harders, bot en op vanuit het zoete Haringvliet uitgespoelde 
snoekbaars.  

Er zijn 3 private huurovereenkomsten afgegeven om met hokfuiken te vissen op visvakken in de 
Voordelta. Voor de Haringvlietdam gaat het in totaal om circa 20-25 hokfuiken welke door een 
bedrijf het jaarrond gevist worden. Het andere bedrijf vist vooral in de periode mei- september 
(Giels, 2016). In de buitenhaven van Stellendam is er ook een bedrijf actief met kleine hokfuiken 
(circa 10) die het jaarrond worden gevist (met uitzondering van de gesloten tijd voor aal).  

Voor schietfuiken zijn voor de Voordelta ca. 20 vergunningen verleend. Deze worden maar ten dele 
benut. Met de schietfuiken wordt gevist nabij de Haringvlietsluizen op paling en wolhandkrabben. In 
het Brouwershavense Gat wordt met schietfuiken gevist op paling en tong. In totaal wordt met 
maximaal 100 schietfuiken gevist (Giels, 2016).  

In de gesloten tijd voor aal wordt er door één visserijbedrijf gevist op een onderzoeksontheffing om 
zalm en zeeforel te vangen in het kader van het telemetrie onderzoek van Rijkswaterstaat (Giels, 
2016). De gevangen dieren worden van een zender voorzien en weer losgelaten. In de onderstaande 
figuren zijn de gebieden waar met fuiken wordt gevist in kaart gezet. De piek van de activiteiten is in 
april. In de wintermaanden oktober tot en met februari is de intensiteit laag.  

 
Figuur 2.7: Locaties waar er met vaste vistuigen wordt gevist (Rijnsdorp et al., 2007).  

 
Staande netten 
In het Voordeltagebied wordt met staande netten (staand want) gevist ten westen van de 
Hinderplaat en op de kop van Goeree en Schouwen-Duiveland, maar ook in de Maasmond, het 
Calandkanaal, de Nieuwe Waterweg en het Beerkanaal. De daadwerkelijke inspanning is niet bekend. 
Er zijn een drietal categorieën te onderscheiden binnen de staand want visserijen:  

• Voor tong, van maart/april tot oktober. De (lage) netten worden meestal 1 nacht uitgezet.  
Het merendeel van de vissers heeft een vergunning om maximaal met 500 meter want te vissen.  
Enkele vissers hebben een vergunning voor maximaal 2500 meter.  

• Voor kabeljauw , met name vanaf oktober tot maart. Hoge netten. 
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• Voor zeebaars vanaf het strand en nabij strek- en blokkendammen,  met name de zomer. Deze 
(hoge) netten staan ook maximaal 24 uur uit.  
Ook voor visserij op harder en snoekbaars. De tijdsduur van deze visserij verschilt doorgaans van 
1 tot 24 uur.  

Van de 3 staand want vergunningen worden hooguit twee vergunningen nog gebruikt. De intensiteit 
waarmee de vergunningen worden gebruikt, is laag. Alleen in het voorjaar wordt er gedurende 
enkele weken op tong gevist. Twee beroepsvissers vissen gedurende de wintermaanden op 
snoekbaars, die met het bovenwater naar buiten uitspoelt (Giels, 2016). 

 

  
Figuur 2.8: Staand want (code GND drijvend, GNS geankerd of GTR warnetten). Kieuwnetten 
geankerd links, laddernetten (warnetten) rechts.  
 

Zegen 

Met de (ring)zegen worden grote scholen haring, sprot of kever ingesloten. In de Voordelta wordt 

deze visserijmethode gebruikt voor de visserij op zeebaars en harder. Er wordt gevist in het Brielsche 

Gat en de Rak van Scheelhoek. De piekperiode is september, waarbij tijdens de piek in september 

gemiddeld 9 dagen per maand wordt gevist. De lengte van het net waarmee gevist wordt, varieert 

naar gelang de vergunning van 500 tot 1500 meter. Aanvullende voorwaarden bij de zegenvisserij 

zijn overigens dat de vergunninghouder bij de visserij aanwezig moet zijn en dat de netten niet 

passief gevist worden. Bovendien is een zegen aan maximaal 1 anker verankerd. De zegen staat 

doorgaans ongeveer 1 uur in het water. De zegenvergunning (1 stuks) in de Voordelta wordt 

gedurende enkele dagen per jaar gebruikt in het late voorjaar en zomer (Giels, 2016).  

 

Sportvisserij 

In Nederland zijn circa 530.000 sportvissers actief op het zoute water. Ongeveer driekwart van de 

sportvissers gaat 1 tot 5 keer per jaar vissen. Het overige deel van de sportvissers vist intensiever, 

circa 7.000 sportvissers vissen vaker dan 50X per jaar. De vormen van visserij die beoefend worden in 

de kustwateren lopen sterk uiteen. Op sommige locaties wordt door enkele sportvissers (vliegvissers) 

gericht op zeeforel gevist. Dit zijn met name de locaties waar de concentraties van deze soort relatief 

hoog zijn zoals de blokkendammen bij IJmuiden, Maasvlakte en Haringvlietdam. Vooral tijdens de 

zeebaarsvisserij worden met enige regelmaat zeeforellen en zalmen bijgevangen (Giels, 2016). Voor 

deze soorten geldt vanuit de Visserijwet een terugzetplicht. 
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In het kader van het EZ-programma Recreatieve visserij, voert WMR sinds 2009 in samenwerking met 

Kantar-TNS, onderzoek uit naar de recreatieve visserij in binnen- en kustwateren (Hammen & De 

Graaf, 2017). Onderdeel hiervan is een logboek onderzoek, waarbij circa sportvissers maandelijks 

hun vangsten opgeven en aangeven of hun vangsten worden meegenomen of teruggezet. Deze 

methode is niet ongevoelig voor fouten, bijv. door fouten in soortherkenning, hoge standard-errors 

bij zeer lage aantallen sportvissers gericht op een specifieke vissoort e.d. Dergelijke cijfers dienen 

voorzichtig te worden gebruikt (Van der Hammen & De Graaf, 2017). 

 

Zeebaars 

Circa 115.000 sportvissers vangen 1 of meerdere zeebaarzen per jaar. De groep die hierbij 1-5 

zeebaarzen per jaar vangt is  het grootst. 11% neemt op jaarbasis 1 of meer zeebaarzen mee. De 

gemiddelde lengte van de onttrokken zeebaars is 39 cm. De totaalvangst is 675.000 stuks, hiervan 

worden 176.000 stuks (26% totaalvangst, 138 ton) meegenomen (onttrokken) door 46.000 vissers. 

Het aantal zeebaarzen dat wordt teruggezet is in de periode 2010-2014 percentueel toegenomen van 

36% naar 74%. WMR hanteert hierbij een catch-and-release mortaliteit van 9%, gebaseerd op het 

onderzoek van Diodati & Richards (1996) naar striped bass (Morone saxatilis).  

 

Platvissen (schol, schar, bot) 

288.000 sportvissers geven aan 1 of meer platvissen te hebben gevangen. 137.000 sportvissers 

nemen  op jaarbasis 1 of meer platvissen mee voor consumptie.  De totaalvangst is geschat op ruim 5 

miljoen platvissen, hiervan wordt 56% meegenomen.  

 

Aal 

De onttrekking van aal door zeesportvissers wordt geschat op 40 ton. Het merendeel van de 

gevangen aal wordt teruggezet.  

 

Overige trekvissen 

Het aantal gemelde vangsten van overige trekvissen, zoals salmoniden, in de logboeken is dermate 

gering dat hierover verder geen uitspraken kunnen worden gedaan.  

 

2.3 Gevoeligheid van trekvissen voor visserij 
 
Tabel 2.5 geeft een overzicht van de gevoeligheid van de trekvissoorten voor visserij in het 
Haringvliet en de Voordelta. Deze informatie is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie naar 
(bij)vangsten van trekvissoorten in de commerciële en recreatieve visserij. De resultaten van deze 
literatuurstudie zijn vastgelegd in zogenaamde factsheets per trekvissoort en worden beschikbaar 
gesteld via www.haringvliet.nu.  

Directe visserij 
De directie visserij op de zalm, zeeforel, houting, fint, elft en steur is verleden tijd. Wel is er nog een 
directe visserijdruk op commerciële vissoorten als haring, sprot, aal, harder en zeebaars. De meeste 
trekvissen zijn gevoelig voor bijvangst in de Voordelta, o.a. tijdens het vissen met fuiken (aal, 
wolhandkrab), staande netten (tong, zeebaars) en de garnalen kor. In het Haringvliet is er kans op 
bijvangst tijdens het vissen met de zegen (pootvis).  

Fuiken 
Met fuiken die in de trekroutes op zee als in de rivieren staan opgesteld kunnen zalm en zeeforel 
worden gevangen (Jansen et al., 2008). Er geldt weliswaar een terugzetverplichting, maar de kans op 
overleving wordt kleiner naarmate de fuiken meerdere dagen staan. Tevens wordt rivier- en zeeprik 
in de periode van paaimigratie gevangen. Rivierprik >20 cm mag worden behouden buiten de 
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periode 1 november t/m 30 april. Voor zeeprik geldt een terugzetverplichting. Alle fuiken in het 
Nederlandse kustgebied moeten sinds 1994 uitgerust zijn met een keerwant. Een keerwant 
voorkomt dat zeehonden in de fuiken vast raken en verdrinken. In het Waddengebied is de 
beroepsvisserij verplicht om een paneel (140 x140 mm) in de voorzijde van het net [fuik] te plaatsen 
om de bijvangst van zeehonden tegen te gaan. In de rest van de kustzone is deze regel ook van 
kracht. In de Voordelta zijn er wel vissers die een ontheffing hebben om dit paneel achterwege te 
laten (Giels, 2016). 

Staande netten 
Er is grote kans op bijvangst van de grote trekvissen fint, elft, zalm, zeeforel, steur, houting in 
staande netten. De overleving is doorgaans laag, wat zeker het geval is als de netten langer blijven 
staan. Er zijn weinig gegevens bekend over de omvang van de bijvangst van trekvissen in staande 
netten, hetgeen samen hangt met het achterwege blijven van vangstregistraties.  

Garnalenkor 
Door garnalenvissers wordt met fijnmazige netten gevist in de Voordelta. Het gehele jaar zijn de 
garnalenvissers verplicht om een zeeflap van maximaal 7,0 x 7,0 cm voor in het net te plaatsen om de 
bijvangst van vis te reduceren. Wel wordt er veel jonge vis bijgevangen, die door de mazen van de 
zeeflap toch in het net terecht komt (Glorius et al., 2015; Tulp et al., 2010). Het gaat daarbij om o.a. 
aanzienlijke hoeveelheden jonge fint, haring, sprot, spiering, platvis (met name schol). De overleving 
van deze kleine en jonge vis is naar verwachting gering. In hoeverre elft onderdeel uitmaakt van de 
vangst van jonge fint is niet bekend. Dit is echter niet onwaarschijnlijk omdat deze is in de afgelopen 
jaren met succes is geherintroduceerd in het stroomgebied van de Rijn. Verder is bekend dat jonge 
steuren in de kustzone ook worden bijgevangen door garnalenvissers (Breve et al., 2013). De 
overleving van deze steuren is waarschijnlijk hoog.  

Garnalenpuls 
Effect puls op trekvis niet goed onderzocht. Puls is wel veel lager dan bij boomkor puls.  

Boomkor 
De boomkor wordt het meest intensief in overgang diep naar ondiep. habitat verstoring door gebruik 
kettingen. Er zijn terugmeldingen van (met transponder) gemerkte salmoniden (Jansen et al., 2008). 
Dit blijkt ook uit de periode dat salmoniden mochten worden aangeland. Met de boomkor gevangen 
salmoniden werden soms in relatief grote aantallen werden aangeland (ICES, 2004). Bijvangst van 
salmoniden (vermoedelijk vooral zeeforel vanwege het foerageergedrag in kustzones) in de periode 
1995-2003 laten ook zien dat de hoogste dichtheden zich vlak bij de kust bevinden, met een piek net 
buiten de monding van de Rijn-Maas, zie figuur 2.9.  
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Figuur 2.9: Verspreiding van bijvangst van salmoniden in Nederland afkomstig van logboeken 
(staande netten- en sleepnetvisserij) in de ICES-gebieden IVb,c over de periode 1995-2003. De 
grootte van de cirkel duiden de omvang van de vangst en de aantallen duiden het gewicht van de 
vangst voor ieder vierkant in totaal gedurende de periode 1995-2003 (ICES, 2004).  
 

Boomkorpuls/pulswing 
Effect puls op trekvissen niet goed onderzocht. Puls is het enige alternatief voor de visserij op tong. 

Sumwing 
Er is gebruik van wekkerkettingen. De kans op bijvangst vergelijkbaar met de boomkor. 

Borden visserij (twin- of multirigvisserij) 
Omdat de maaswijdte van de netten in deze visserij onder bepaalde omstandigheden kleiner mag 
zijn dan in de boomkorvisserij en de visserij tot dicht onder de kust plaatsvindt waar veel jonge vis 
voorkomt, zou deze visserij tot een hoge vangst van discards kunnen leiden.
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Tabel 2.5: Gevoeligheid van trekvissoorten voor de verschillende visserijtypen in Haringvliet en Voordelta 
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maaswijdte 100-110 110-160 100-130 90 (1) 90 (2) 20 30 30 80-100 80-100 80 80 nvt

Aal 3 0 0 0 0 0 3 1 ? 0 ? ? 1 0
Klein Breteler, 2005; Giels, 2016; Bru et al., 2009; Bevacqua et al., 2009; Carpentier et al., 2009; 

Barnd et al., 2005; Belpaire, 2015; Griffioen et al., 2016; Poole et al., 2007; Dekker, 2003. 

Bot 3 2 1 0 0 0 3 3 ? 3 ? ? 2 3
Teixeira et al., 2010; Thurstan & Roberts, 2010; Wienbeck, 1997; Psuty, 2012; Deerenberg & 

Heinis, 2011; Heinis & Deerenberg, 2011; Glorius et al., 2015..

Driedoornige 

stekelbaars
1 0 0 0 1 1 3 2 ? 0 ? ? 0 0

Jurvelius et al., 1991; Peltonen et al., 2004; Joseph et al., 2006; Søndergaard et al., 2000; 

Henning et al., 2001; McConnell et al., 2010; Merilä, 2015; Glorius et al., 2015; Philippart & 

Baptist, 2016. 

Dunlipharder 2 1 1 3 2 3 3 0 ? 0 ? ? 1 2
Katselis et al., 2013; Salgado et al., 2004; Cabral et al., 2002; Leijzer, 2006; Jansen, 2008; Giels, 

2016; Murenu et al., 2004; Glamuzina et al., 2007; Lassalle et al., 2009; Moura & Gordo, 2000; 

Laffail le et al, 2002; Rafalah & El-Mor, 2014. 

Elft 1 0 2 2 2 1 1 3 ? 2 ? ? 2 2
Hundt et al., 2015; Trancart et al., 2014; Taverny & Elie, 2001; King & Roche, 2008; Glorius et al., 

2015; Bowden, 2013;  Chanseau et al., 2005; Rougier et al., 2005. 

Fint 1 0 2 2 2 1 1 3 ? 2 ? ? 2 2
Trancart et al., 2014; Thiel et al., 1996; Lebel et al., 2001; Taverny & Elie, 2001; King & Roche, 

2008; Stelzenmüller et al., 2004; Glorius et al., 2015. 

Haring 3 0 0 0 1 1 2 3 ? 1 ? ? 1 0
Lundin et al., 2011; 2011; He et al., 2007; Suuronen et al., 1996; Ruzzante, 2006; ICES, 1995; 

Hansson & Rudstam, 1995; Witherell  & Pautzke, 1997; Morgan, 2014; Bjørndal & Ekerhovd, 

2013; Grégoire & Lefebvre, 2003; Brevé, 2007; Philippart &  Baptist, 2016; Glorius et al., 2015. 

Houting 1 1 2 2 2 2 2 1 ? 1 ? ? 0 0
Borcherding, et al., 2008; Groot, 2002; Raby et al., 2011; Hartgers et al., 1998; Jansen et al., 

2008; Raby et l., 2011; Jensen et al., 2015; Jansen & Jennerich, 2003. 

Rivierprik 1 0 0 0 0 0 3 1 ? 0 ? ? 1 0
Abersons & Birzaks, 2014; Masters et al., 2006; Sjölberg, 2011; Jansen et al., 2008; Foulds & 

Lucas, 2014; Moser  et al., 2007; Glorius et al., 2015; Philippart & Baptist, 2016; Foulds et al., 

2013. 

Spiering 1 0 0 0 3 3 3 3 ? 1 ? ? 1 0
Jurvelius et a.l, 2005; Glorius et al., 2015; Mous et al., 2002; Kangur et al., 2007; Maitland & 

Lyle, 2001; Groot, 1989; 2002; Giels, 2016; Philippart & Baptist, 2016; ICES, 1997; Tulp et al., 

2013.

Sprot 3 0 0 0 1 1 2 3 ? 1 ? ? 1 0
Baumann et al., 2004; Eero, 2012; Stepputtis et al., 2011; ICES, 2016; Glorius et al., 2015;  

Selleslagh & Amara, 2008; Skora & Haluch, 1997; Selleslagh & Amara, 2008; Ojaveer & Aps 

2003; Bailey, 1976. 

Steur 1 1 2 2 0 2 2 2 ? 2 ? ? 1 2
Brevé et al., 2013; Le Barh R. & Rochard, 1998; Gessner et al., 2006; Bahn et al., 2012; Collins et 

al., 1996; Winter et al., 2015. 

Zalm 1 2 2 3 1 1 3 2 ? 1 ? ? 2 2
Buijse & Hartgers, 2002; Jansen et al., 2008; Wolter, 2015; Einarsson & Gudbergsson, 1996; 

Aprahamian et al., 2006; De Groot, 2002; ICES, 2004; Giels, 2016.  

Zeebaars 3 2 3 3 1 3 2 1 ? 1 ? ? 1 1
Kroon, 2007; Kastelein et al., 2007; Cabral et al., 2003; Picket et al., 2004; Pawson et al., 2004;  

2007; Selleslagh & Amara, 2008; WGBIE, 2014; Spitz et al., 2013; Ferter et al., 2013; Hampel et 

al., 2004; Laffail le et al., 2001; Gonçalvesa et al., 2008; Glorius et al., 2015; Giels, 2016. 

Zeeforel 1 2 2 3 1 1 3 2 ? 1 ? ? 1 2
Buijse & Hartgers, 2002; Jansen et al., 2008; Wolter, 2015; Einarsson & Gudbergsson, 1996; De 

Groot, 2002; ICES, 2004; Giels, 2016; Degerman et al., 2012; Kallio-Nyberg et al., 2007; Jutila et 

al., 2006.

Zeeprik 1 0 0 0 0 0 3 0 ? 0 ? ? 1 0

ICES. 2015; Wagner et al., 2009; Beaulaton et al., 2008; Lasnea et al., 2008; Haedrich, 1977; 

Pereira et al., 2011; Andrade et al., 2007; Duarte et al., 2003; Gretchen et al., 2008; Glorius et al., 

2015; Jansen et al., 2008; Philippart & Baptist, 2016; Meckley et al., 2014; Mateus et al., 2013; 

Ospar Commission, 2009. 

1 Laag (1) Op ongequoteerde soorten. Lage selectiviteit. Betere overleving bij snelle herkenning tussen de pootvis. 

2 Medium (2) Visserij gericht op de trekvissen zeebaars en harder.

3 Hoog

Visserij-activiteiten in de Voordelta en Haringvliet

Bijvangst
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Zegen 
Met de zegenvisserij op pootvis in het Haringvliet bestaat de kans dat zowel jonge als volwassen 
trekvissoorten worden bijgevangen. De overleving is over het algemeen hoog, tenzij het gaat om 
kwetsbare soorten als spiering, fint, haring en mogelijk jonge salmoniden. De handling (beugelen, tijd 
opslag, temperatuur) van de meegevangen vis is een van de factoren die van invloed is op de 
overleving. In de praktijk is er nu geen zegenvisserij op het Haringvliet, wel wordt er gevist met de 
zegen op Hollands Diep, Merwede en in het Biesbosch gebied.  

Recreatieve visserij 
Vangsten in de zeehengelsport kunnen zowel bijvangsten maar ook gerichte vangsten zijn, 
bijvoorbeeld bot en zeebaars. De meeste zeehengelsportvissers vissen vanaf de kant. Deze 
‘recreatievissers’ vissen op vissoorten als wijting, schar, bot, steenbolk en kabeljauw/gul. In de zomer 
concentreert de visserij zich op geep, makreel en zeebaars. Uit de literatuur blijkt dat sportvissers die 
wel eens trekvissen als zalm/zeeforel vangen hier ook gericht op vissen (Jansen et al., 2008; Giels, 
2016). Tevens zijn er vangstmeldingen door sportvissers, in de kustzone, met name bij intrekpunten. 
Voor zalm en zeeforel geldt een terugzetverplichting onder de Visserijwet. Het aantal en de fractie 
gevangen resp. (illegaal) meegenomen zalmen/zeeforellen of andere trekvissen is op basis van het 
WMR logboekonderzoek (zeer) gering. Binnen de groep zeesportvissers die salmoniden vangen, 
moet onderscheid worden gemaakt in 1. sportvissers die illegaal salmoniden meenemen en 2. 
sportvissers die vangst terugzetten. In de eerste groep richten gewenste maatregelen zich op 
handhaving, voorlichting e.d. Bij de tweede groep spelen verschillende catch-and-releasemortaliteit 
factoren een rol, waaronder goede behandeling, haaktype, temperatuur e.d. Bij goede behandeling 
en temperatuur <20 oC zal mortaliteit i.h.a. laag zijn.  
Om – waar nodig – de huidige ‘vrije’ zeesportvisserij ook te kunnen reguleren, is Sportvisserij 
Nederland  voorstander van de introductie van de ‘Zeevispas’, analoog aan de VISpas+ Lijst 
viswateren voor  de binnenwateren. Hiervoor is een wijziging van de Visserijwet noodzakelijk. Het 
ministerie van EZ is vooralsnog geen voorstander van de Zeevispas. In een recente motie van de 
Tweede Kamer is de Staatssecretaris echter gevraagd het overleg met Sportvisserij Nederland 
hierover te heropenen.  
 

2.4 Conclusies 
 
Trekvissen 
In estuaria, zoals het Haringvliet en de Voordelta, is van nature sprake van concentraties/ aggregaties 
van trekvissen. Deze aggregaties zijn het gevolg van stroomopwaarste migratie, stroomafwaartse 
migratie en de functie als opgroeigebied voor juveniele vis. De Haringvlietdam zorgt enerzijds voor 
grotere concentraties van vis als gevolg van de barrièrewerking, anderzijds wordt de opgroeifunctie 
voor juveniele vis erdoor beperkt (als gevolg van het ontbreken van een zoet-zout overgang).  
 
De populaties van de meeste trekvissoorten zijn kwetsbaar. Veel soorten worden weliswaar redelijk 
frequent aangetroffen aan beide zijden van de Haringvlietdam, maar de aantallen zijn laag. 
Uitzonderingen zijn sprot en haring die aan de buitenzijde van de dam nog in hoge aantallen 
voorkomen (Voordelta). Dit geldt in mindere mate ook voor zeebaars en bot. Van de andere soorten 
lijkt alleen de rivierprik nog in behoorlijke aantallen voor te komen. Verder is er een (lichte) 
verbetering geconstateerd in de populaties fint, houting en zeeprik. 
 
De meeste trekvissoorten zijn beschermd en voor diverse trekvissoorten gelden doelen voor behoud, 
bescherming en verbetering vanuit de KRW en Natura2000. Opvallend is dat er geen N2000-gebieden 
zijn aangewezen voor de houting en steur, terwijl dit wel zou moeten vanwege de status van deze 
soorten. Verder valt op dat er naast de opening van de Kier geen significante maatregelen zijn 
geformuleerd voor vis vanuit Natura2000 en de KRW. Er zijn geen maatregelen opgenomen voor 
beperking van de visserij. 
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Visserij 
In de Voordelta vinden uiteenlopende vormen van beroepsvisserij plaats. Op basis van vergunning 
uitgifte, interviews, VIRIS en logboekgegevens is er regelmatig visserij met de boomkor (platvis) in de 
monding van het Haringvliet, nabij de dam, alhoewel dat in de afgelopen jaren wel is afgenomen qua 
intensiteit. Recent wordt ook intensief (met name in het najaar) door garnalenvissers gevist in de 
monding van het Haringvliet, nabij de dam. Intensieve visserij is er met de bodem borden netten in 
de monding nabij de dam. Kieuwnetten (tong, harder, zeebaars) worden vooral toegepast iets ten 
noorden van de monding van de Nieuwe Waterweg. Jaarrond staan er hokfuiken (aal, wolhandkrab) 
in de nabijheid van de dam. In Haringvliet en aangrenzende rivieren is er geen fuikenvisserij meer op 
aal. Er vindt wel zegenvisserij op schubvis plaats die wordt verhandeld als pootvis. In de nabijheid van 
de Haringvlietdam vangen sportvissers ook trekvissen als salmoniden.  
 
Gevoeligheid van trekvissen voor visserij 
De grootste druk op trekvissen in het mondingsgebied is er door bijvangst van commerciële visserij 
op andere soorten (garnalen kor, fuiken, staande netten en zegen). Uit tabel 2.5 blijkt dat alle 
trekvissoorten gevoelig of zeer gevoelig zijn voor bijvangst in één of meerdere vormen van visserij die 
nu plaatsvinden in de Voordelta en het Haringvliet. Daarnaast zijn alle visserijen gevoelig voor de 
bijvangst van één of meerdere trekvissoorten. Dit geldt vooral voor de visserij met staand want, 
fuiken en de garnalenvisserij, maar bijvoorbeeld ook voor de sportvisserij. 
 
De aanwezigheid van concentraties trekvis nabij kunstwerken maakt deze extra kwetsbaar voor 
bevissing. Dit geldt nog eens extra voor de soorten met kwetsbare populaties (zie box).  
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Box: Impact van visserij op kwetsbare populaties 

Kwetsbare populaties zijn extra gevoelig voor drukfactoren zoals bevissing. Een aanvullende hoge 
visserij sterfte in estuaria zorgt dan voor het instorten van de populatie van trekvissoorten; herstel 
wordt gehinderd vanwege de combinatie met dispensatie-effecten in de populatie-dynamiek. 
Voorbeelden zijn o.a. elft (Rougier et al., 2012), zalm (De Groot, 2002), aal (Dekker, 2004).  
Directe visserij op diadrome vissoorten draagt bij aan het risico op uitsterven (Johnson et al., 1999). 
Visserij is meestal niet de enige drukfactor voor waargenomen afnames, maar ongecontroleerde 
exploitatie in de belangrijke visserijen zal een succesvol herstel van bestand en visserijen 
belemmeren (Dekker, 2004). ICES (2015) stelt bijvoorbeeld dat vanuit het voorzorgsprincipe voor 
een soort als aal alle antropogene sterfte zo dicht mogelijk bij 0 moet worden gereduceerd of 
gehouden. Wanneer de biomassa van een soort boven het voorzorgsprincipe is, is de populatie 
stabieler en beter gebufferd tegen jaarklassterke fluctuaties en omgevingsveranderingen (ICES, 
2001). Dit impliceert indirect dat bij soorten die een minder hoge biomassa hebben dit 
instabieler/slecht gebufferd is. 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivlp7SmO7PAhXD7BQKHbpaDsgQjRwIBw&url=http://www.bbc.com/earth/story/20141009-salmon-follow-their-noses&bvm=bv.136593572,d.ZGg&psig=AFQjCNEgqB-AdHhrbY1pdk4CAeKlieqdyg&ust=1477218147334561
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3 Na het openen van de Haringvlietsluizen 
 

3.1 Prognose lengte en ligging van de zoet-zout overgang 
 
De zoet-zoutgradiënt is van groot belang voor trekvissen om te acclimatiseren aan zoet of zout water 
en als verblijfplaats voor juvenielen voor kortere of langere tijd (zie onder andere Hop en Vriese, 
2011 en Quak, 2016). In deze gradiënt worden aantal zones onderscheiden, zie tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1: Grenzen en zonering tussen zoet, brak en zout water (Driesprong et al., 1998) 

Zone Chloride-gehalte (g/l) 

zoet (limnetisch) <0,3 

zwak brak (oligohalien) 0,3 - 3,0 

brak (mesohalien) 3,0 - 10,0 

sterk brak (polyhalien) 10,0 - 17,0 

zout (euhalien) >17,0 

 

 
Figuur 3.1: Chloride-gehalte van het water bij de bodem in het benedenrivierengebied tijdens laag 
water en bij een hoge rivierafvoer (boven) en tijdens hoog water en bij een lage rivierafvoer (onder) 
vóór de uitvoering van de Deltawerken (Driesprong et al., 1998). 
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Oorspronkelijke situatie 
In de situatie voor de afsluiting in 1970 zorgden het getij vanuit zee en de wisselende afvoer van zoet 
water door de rivieren Rijn en Maas voor een voortdurend wisselend overgangsgebied tussen zout 
en zoet water. Bij gemiddelde afvoer was het Haringvliet geheel brak (mesohalien); de overgang naar 
sterk brak (polyhalien) lag meestal in zee. Bij zeer grote rivierafvoeren werd zelfs de overgang van 
zoet naar brak (mesohalien) in zee teruggedrongen (figuur 3.1, boven). Bij lage afvoeren in 
combinatie met vloed kon zwak brak water (oligohalien) gedurende korte tijd ver het binnenland 
indringen (figuur 3.1, onder) (Driesprong et al., 1998). 
 
MER varianten 
In het kader van de MER Beheer Haringvlietsluizen is uitgebreid gerekend aan de verwachte omvang 
en de ligging van de zoet-zoutgradiënt, zie tabel 3.2. Hierbij zijn vier varianten van het openen van de 
Haringvlietsluizen doorgerekend: het Nul-alternatief, Gebroken getij, Getemd getij en 
Stormvloedkering. Bij het Gebroken getij alternatief staan de sluizen bij vloed een gedeelte van de 
tijd beperkt open waardoor zout water uit de Voordelta het Haringvliet kan binnendringen. Bij het 
Getemd getij staan de sluizen meestal (95% van de tijd), gedeeltelijk tot geheel open: bij 
toenemende rivierafvoer gaan de sluizen bij dit sluisbeheer steeds verder open. Bij de 
Stormvloedkering staan de sluizen vrijwel altijd geheel open (Driesprong et al., 1998). 
 
De lengte en de ligging van de zoet-zoutgradiënt is afgeleid voor de volgende afvoersituaties: 

• lage Bovenrijnafvoer (1000 m3/s), grote zoutindringing; 

• gemiddelde Bovenrijnafvoer (2200 m3/s), gemiddelde zoutindringing; 

• hoge Bovenrijnafvoer (4500 m3/s), geringe zoutindringing. 
 
 
Tabel 3.2: Verwachte effecten van een ander beheer van de Haringvlietsluizen op de lengte en ligging 
van de zoet-zoutgradiënt nabij de bodem bij de beschouwde afvoersituaties. De ligging van de 
gradiënt is weergegeven ten opzichte van de Haringvlietsluizen (km 0); negatieve getallen liggen in 
zee, positieve in het Haringvliet (bron: afgeleid uit Driesprong et al., 1998). 

  Ligging t.o.v. Haringvlietsluizen (km) 

Variant en afvoersituatie Lengte (km) 17 g/l (km) 10 g/l (km) 0,3 g/l (km) 

Nul-alternatief 0 – 9    

- 1000 m3/s 0 0 0 0 

- 2200 m3/s 9* -9 -6 0 

- 4500 m3/s 9 -14 -8 -5 

Gebroken Getij 0 – 13    

- 1000 m3/s 0 0 0 0 

- 2200 m3/s 12,5 -10 -7,5 +2,5 

- 4500 m3/s 9 -14 -8 -5 

Getemd Getij 11 – 24    

- 1000 m3/s 24 -9 0 +15 

- 2200 m3/s 11,5 -9 -6,5 +2,5 

- 4500 m3/s 10,5 -13 -8 -2,5 

Stormvoedkering (oorspronkelijk) 18 – 33    

- 1000 m3/s 32,5 -10 +5 +22,5 

- 2200 m3/s 16,5 -10 -7 +7,5 

- 4500 m3/s 17,5 -15 -8 +2,5 
*gradiënt loopt van 4-17 g/l 
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Uit tabel 3.2 blijkt dat de lengte en de ligging van de zoet-zoutgradiënt behoorlijk verschillen tussen 
de verschillende varianten en afvoersituaties. In de praktijk treden daarnaast ook nog fluctuaties op 
als gevolg van het getij (eb en vloed), astronomische invloeden (springtij en doodtij) en het weer 
(opwaaiing). Bovendien is er ook nog sprake van een zoutgradiënt over de diepte als gevolg  van de 
dichtheidsverschillen tussen zoet en zout water (Bol en Kraak, 1998).  
 
Uit de tabel blijkt dat de zoutindringing vooral optreedt tijdens lage rivierafvoeren. Bij hoge 
rivierafvoeren dringt het zoete rivierwater het zoute water ver in westelijke richting (naar buiten) en 
wordt de brakwaterzone ook ‘in elkaar gedrukt’ en dus korter. Bij vermindering van de rivierafvoer 
zal het zoute water steeds verder ‘naar binnen’ kunnen dringen (Bol en Kraak, 1998). 
 
Kier 
In eerste instantie worden de sluizen echter op een ‘Kier’ gezet. Bij de Kier wordt de sluisopening 
klein genoeg gekozen, zodat de sluizen zolang mogelijk en zowel bij eb als bij vloed geopend kunnen 
worden. Alleen bij lage rivierafvoeren (< 1500 m3/s Bovenrijn-afvoer) (te grote zoutindringing) en 
stormvloed (veiligheid) worden de sluizen gesloten. 
 
Bij de bepaling van de lengte en de ligging van de zoet-zoutgradiënt voor de Kier is een andere 
methode gekozen dan voor de MER-alternatieven. Hier is gebruik gemaakt van modelresultaten, 
metingen tijdens proefopeningen en expertkennis. Deze kennis zal bij de implementatie nog worden 
getoetst (‘lerend implementeren’), waarna de openingen nog naar boven of beneden kunnen 
worden bijgesteld. De beschikbare informatie over de lengte en ligging van de zoet-zoutgradiënt is 
beperkt en opgenomen in onderstaande tekst. 
 
In deze variant kan zeewater tijdens vloed het westen van het Haringvliet binnendringen. Hierdoor 
ontstaat een zoet-zoutgradiënt die loopt van het binnen gebied naar de monding van het Haringvliet. 
De lengte van deze gradiënt varieert van 7 – 18 km. De toegestane, maximale zoutindringing in het 
Haringvliet bedraagt circa 9 km (Driesprong et al., 1998). Dit is aan de bodem: zout water is zwaarder 
dan zoet water en dringt dus onder de zoete(re) bovenlaag binnen (zouttong). Aan het 
wateroppervlak dringt het zoute water minder ver door: maximaal circa 2,5 km. Bij normale afvoeren 
zal het water aan het wateroppervlak in het Haringvliet zoet zijn.  
 

 
Figuur 3.2: Geschatte extreme zoutindringing bij vloed nabij de bodem (gestippelde lijn) en het 
wateroppervlak (doorgetrokken lijn) (bron: Lofvers, 1998) 
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Het valt op dat er bij de Kier hogere zoutgehaltes worden voorspeld op het Haringvliet dan bij de 
andere alternatieven, terwijl er juist een kleinere sluisopening wordt gehanteerd en er dus weinig 
zout via de sluizen naar binnen kan komen. Door de lage uitstroom kan het zout zich in het 
Haringvliet echter beter verspreiden (via dispersie). Bij de alternatieven Getemd getij en 
Stormvloedkering is deze dispersie ook wel aanwezig, maar door de grotere uitstroom bij eb kan dit 
proces minder dominant worden (Lofvers, 1998). 
 
Ligging en zoet-zout gradiënt bij verschillende afvoersituaties 
In figuur 3.3 t/m 3.7 is de omvang en de ligging van de zoet-zout gradiënt bij verschillende 
afvoersituaties afgeleid op basis van de beschikbare informatie (Driesprong et al., 1998, Lofvers, 
1998 en Bol en Kraak, 1998). Deze figuren zijn indicatief; de werkelijke ligging moet in de praktijk 
worden vastgesteld en zal afhangen van het resulterende kierregime (‘lerend implementeren’).  
 
Uit de figuren blijkt dat de omvang en de ligging van de zoet-zout gradiënt vooral afhangt van de 
afvoer (zie ook tabel 3.2). Daarnaast is de ligging aan de bodem anders dan aan het wateroppervlak 
omdat zout water ‘zwaarder’ is dan zoet water. De variatie als gevolg van eb en vloed is niet in de 
figuren weergegeven: de weergegeven zoutgehaltes van 0,3 en 3 mg Cl/l weerspiegelen de situatie 
bij vloed (grootste zoetindringing); de zoutgehaltes van 10 en 17 mg Cl/l de situatie bij eb (grootste 
verspreiding van het zoete water in zeewaartse richting). 
 

 
Figuur 3.3: Ligging zoet-zout gradiënt bij zeer lage Bovenrijn-afvoer (<1500 m3/s) (bron: figuur 5.5a 
uit Bol en Kraak, 1998) 
 

 
Figuur 3.4: Geschatte ligging zoet-zout gradiënt bij lage Bovenrijn-afvoer (~1500 m3/s) nabij de 
bodem (gestippelde lijn) en het wateroppervlak (doorgetrokken lijn) (bron: figuur 3.7 en tekst op p. 
37 uit Lofvers, 1998) 
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Figuur 3.5: Geschatte ligging zoet-zout gradiënt bij gemiddelde Bovenrijn-afvoer (2200 m3/s) nabij de 
bodem (gestippelde lijn) en het wateroppervlak (doorgetrokken lijn) (bron: figuur 3.5 uit Lofvers, 
1998 en 5.3a uit Bol en Kraak, 1998) 
 

 
Figuur 3.6: Geschatte ligging zoet-zout gradiënt bij hoge Bovenrijn-afvoer (4500 m3/s) nabij de 
bodem (gestippelde lijn) en het wateroppervlak (doorgetrokken lijn) (bron: figuur 1a en 1b (bijlage 9) 
uit Bol en Kraak, 1998)  
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3.2 Prognose voorkomen trekvissen 
 
Naar verwachting zullen de trekvissoorten op twee manieren profiteren van het op een kier zetten 
van de Haringvlietsluizen: door het verbeteren van de passeerbaarheid van de Haringvlietsluizen en 
het ontstaan van een zoet-zout overgang als opgroeigebied voor jonge vis. 
 
Verbeterde migratiemogelijkheden  
Het meest in het oog springende effect is dat de migratiemogelijkheden voor alle soorten aanzienlijk 
zullen verbeteren: de sluizen zullen een groot deel van het jaar open staan en dus passeerbaar zijn 
voor trekvissen (Driesprong et al., 1998). Ook bij een kleine opening van de sluizen (en hogere 
stroomsnelheden bij de opening) zal dit effect significant zijn, tenminste als de sluizen open staan 
tijdens de kentering. Dit is het moment dat het waterpeil aan beide zijden van de dam even hoog 
staat. Veel soorten maken dan gebruik van de lage stroomsnelheden door de dam (zie onder andere 
Hop en Vriese, 2011). Een verbetering van de passeerbaarheid van de Haringvlietdam zal 
waarschijnlijk resulteren in een geringere concentratie van ‘zoekende’ trekvissen direct rond de dam 
(Winter, 2009). 
 
Door de verbeterde migratiemogelijkheden kunnen meer vissen hun paaigebieden bereiken. Voor 
zalm en zeeforel is bijvoorbeeld gesteld dat de intrek via de Haringvlietdam grofweg 4 maal hoger 
zou kunnen liggen, wanneer er geen barrièrewerking van de dam zou uitgaan (Hop en Vriese, 2011). 
Daarnaast zal de verspreiding van de meer algemeen voorkomende soorten zoals bot, haring en 
sprot toenemen. Beide effecten zorgen voor een versterking van de populaties trekvissen.  
 
In figuur 3.7 is voor alle geselecteerde trekvissen het trekgedrag in beeld gebracht (Reeze et al., 
2016). Hierdoor ontstaat een goed beeld welke soorten in welke levensfase en gedurende welke 
periode van het jaar gebruik maken van het Haringvliet en de Voordelta. In de figuur wordt van alle 
soorten aangegeven in welke maanden zij migreren tussen zoet en zout water (passage van de Kier) 
en wat de migratierichting is: van zee naar rivier (stroomopwaarts, groen) of van rivier naar zee 
(stroomafwaarts, oranje). Daarnaast is aangegeven of, en zo ja, wanneer de soort gebruik maakt van 
de overgang van zoet naar zout water (blauw). Het overzicht van migratiebewegingen wordt ook wel 
een (vis)migratiekalender genoemd. 
 
Veel zal afhangen van het beheer van de Haringvlietsluizen: bij lage afvoeren (Bovenrijn-afvoer 
<1500 m3/s) zullen de Haringvlietsluizen worden gesloten (Lofvers, 1998). Naar verwachting gaan de 
Haringvlietsluizen gemiddeld genomen 97 dagen per jaar dicht. De kans hierop is het grootste in de 
late zomer en het najaar, maar ook in de wat strengere winters kunnen de afvoeren laag zijn.  
 
De vismigratiekalender maakt duidelijk dat er het hele jaar door trekbewegingen zijn. Er is geen 
periode aan te wijzen waarin er geen trekbewegingen zijn. Een sluiting van de Haringvlietsluizen 
zorgt dus altijd voor een onderbreking van de trekbeweging van meerdere soorten. Uit de 
vismigratiekalender is goed af te leiden welke soorten daar dan hinder van ondervinden. 
 
Dit geldt voor de stroomopwaartse, maar evengoed voor de stroomafwaartse migratie. Als smolts 
bijvoorbeeld aankomen bij de dam en de schuiven blijken gesloten, dan vertonen deze zoekgedrag 
langs de dam. Niet alleen lopen deze smolts een vertraging op in de migratie, ze zijn gedurende deze 
tijd ook extra blootgesteld aan predatie van vissen en vogels, die zich veelal bij de dam ophouden. Als 
de smolts uiteindelijk via de geopende schuiven in de dam naar zee migreren, dan gebeurt dat met 
het nodige geweld (hoge stroomsnelheden, turbulentie) en komen zij direct in het zoute water 
terecht (geen geleidelijke aanpassing) waardoor nogmaals een vergroot risico op predatie en sterfte 
ontstaat (Hop en Vriese, 2011). 
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Figuur 3.7: Vismigratiekalender Haringvliet en Voordelta (Reeze et al., 2016) 

 

Periode

Soort Levensfase en duur in jaren Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Toelichting

Europese Aal/ Paling glasaal 1-3jr → →→ →→ →→ → Voortplanting op zee. Glasaal trekt naar kustwateren en diverse zoete wateren.

Anguilla anguilla rode aal 2-17jr o o o o o o o o o o o o Groeit onder andere op in het estuarium en komt het hele jaar voor.

adult ← ← ← ← ← ← ← ← ←← ←← ←← ← Paairijpe aal trekt naar zee/ de oceaan voor de voortplanting.

Bot juveniel → → → → → → Voortplanting op zee. Jonge dieren trekken naar ondiep kustwater tot aan het zoete water in de rivieren.

Platichthys flesus juveniel 2-4jr o o o o o o o o o o o o Juvenielen groeien op in het estuarium.

adult (b) ← ← ← Oudere dieren trekken naar foerageergebieden in de kustzone en voor de voortplanting naar zee.

Driedoornige stekelbaars juveniel 0,5jr ← ← ← Voortplanting in het benedenstroomse deel van de rivier. Juvenielen trekken naar estuarium en kustzone.

Gasterosteus aculeatus adult (p) o o o o o o o o o o o o Komt jaarrond voor in estuaria en ondiepe kustzone (o.a. Waddenzee).

→ → → → Trekt naar de rivieren om te paaien.

Dunlipharder juveniel 9-11jr o o o o o o o o o o o o Voortplanting op zee bij de kust. Juvenielen leven in de oeverzone van het estuarium.

Liza ramada adult (p) o o o o o o o o o o o o Komt het hele jaar voor in het estuarium.

→ → → ← ← Trekt in het voorjaar in de richting van het estuarium en rivieren en in het najaar in tegengestelde richting.

Elft juveniel 0+ ← ← ← ← ← Voortplanting op de rivier. Juvenielen trekken naar het estuarium.

Alosa alosa juveniel 0-1jr ← ← o o o o o o o ← ← ←← Trekt vanaf oktober door naar de kustzone en zee (of een jaar later).

adult (p) → → →→ → Adulten verblijven op zee en in kustwater. Trekt de rivier op voor de voortplanting. 

Fint juveniel 0+ ← ← ← ← Voortplanting in het zoete deel  van het getijdegebied of net stroomopwaarts ervan. Juvenielen trekken naar het estuarium.

Alosa fallax juveniel 0-1jr o o o o o o ← ← ← ← ← o Trekt direct door naar naar de kustzone en zee (of een jaar later).

adult (p) → → → Adulten verblijven op zee en in kustwater. Trekt naar de benedenrivieren voor de voortplanting. 

Atlantische Haring larve → → → → → → → → Voortplanting op zee. Larven gaan richting kustwateren en estuarium.

Clupea harengus Juveniel 3-4jr o o o o o o o o o o o o Opgroeigebieden in kustwateren en estuaria. Trekt later naar dieper water/ zee.

adult (p) Adulten verblijven op zee. In maart-juni verblijven kleine hoeveelheden in de Voordelta/Goereese Gat.

Houting juveniel ← ← ← ← ← ← ← ← ← Paait in de middenloop/ benedenloop van de rivier. Juvenielen zakken langzaam af naar de kustzone en het estuarium.

Coregonus oxyrinchus juveniel 2-4jr en adult (p, b) o o o o o o o o o o o o Verblijft het hele jaar door in de ondiepe kustzone en het brakke deel van het estuarium.

← ← ← ← → → → Paairijpe dieren en juvenielen trekken de rivier op en af voor de voortplanting.

Rivierprik larve 3-4,5jr ← ← ← ← ← ← Voortplanting in rivieren en beken. Na 3-4,5 jaar laten de larven zich afzakken naar het estuarium.

Lampetra fluviatilis juveniel 1,5jr o o o o o o o o o o o o Groeit verder op in het estuarium en daarna op zee.

adult (p) o o o o o o o o o o o o Adulten leven in estuaria, kustwater en open zee.

→ → → → → → Trekt naar de rivieren en beekjes om te paaien.

Spiering larve ← ← Voortplanting in de rivier, net boven kop van het getij. Larven groeien op in zoet water en het estuarium.

Osmerus eperlanus juveniel 2-3jr en adult o o o o o o o o o o o o Groeit op en leeft in het estuarium en de kustzone.

adult (p) → →→ →→ → ← ← Trekt de rivier op (en af) voor de voortplanting.

Sprot larve → → Voortplanting op zee en in kustwateren. Larven drijven naar kustwateren of estuaria.

Sprattus sprattus juveniel <2jr o o o ← ← Groeit op in kustwateren en estuaria. Trekt later naar dieper water/zee.

adult (p) o o ← ← → → o Volwassen dieren verblijven in de winter in estuaria. Oudere dieren blijven op zee.

Europese Steur juveniel ← Voortplanting op de rivier. Juvenielen trekken richting het estuarium.

Acipenser sturio juveniel 2-4jr o o o o o o o o o o o o Juvenielen groeien op in het estuarium.

juveniel 8-12jr ← ← ← ← Oudere juvenielen trekken naar de kustzone en zee en groeien daar verder op.

adult → → →→ →→ → → Adulten verblijven op zee. Paairijpe adulten trekken naar de rivier om te paaien.

Atlantische Zalm juveniel 1-3jr ← ← ←← ←← Voortplanting op de rivier. Juvenielen trekken richting zee en verblijven kort in het estuarium. 

Salmo salar adult (p) → → → → →→ →→ →→ →→ → → → → Adulten verblijven op zee. Trekt het hele jaar door naar de rivier om te paaien met een piek van mei-augustus. 

Zeebaars juveniel 4-5jr o o o o o o o o o o o o Voortplanting op zee. Juvenielen trekken naar estuaria, havens en lagunes (warm, ondiep).

Dicentrarchus labrax adult zomer (b) → → → → o o o ← ← Adulten trekken naar de estuaria voor de zomer foerageerplaatsen en naar zee voor de winterperiode.

Zeeforel juveniel 2-3jr ← ← ← ← ← ←← ←← Voortplanting in de bovenloop van de rivieren. Juvenielen trekken via het estuarium (snel) door naar kust en zee.

Salmo trutta trutta adult (p) → → → → → → → Adulten leven voornamelijk in kustwateren en verzamelen in estuaria voor trek naar de rivier voor de voortplanting.

Zeeprik juveniel 2-3jr ←← ← ← ← ← ← ←← Voortplanting in de middenlopen/ bovenlopen van de rivier. Juvenielen trekken naar zee.

Petromyzon marinus adult (p) → →→ →→ →→ → Adulten verblijven op zee. Trekt voor de paai de rivier op.

p=pelagiaal o verblijf in zoet-zout overgang

b=bodem/ demersaal → van zee naar rivier: stroomopwaartse migratieperiode

→→ van zee naar rivier: voornaamste stroomopwaartse migratieperiode

← van rivier naar zee: stroomafwaartse migratieperiode

←← van rivier naar zee: voornaamste stroomafwaartse migratieperiode
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Ook voor aal geldt dat ze bij gesloten schuiven vertraging in de migratie naar zee kunnen oplopen. 
Voor deze soort is er echter weinig risico op predatie. Wel is het zo dat in de huidige situatie een 
geleidelijke overgang van zoet naar zout ontbreekt en de dieren in één keer in het zoute water 
belanden. In hoeverre dit problematisch is voor de succesvolle migratie van schieraal is onduidelijk 
(Hop en Vriese, 2011). 

Hoe trekken de vissen straks naar binnen? Als straks de sluizen open gaan zal tijdens de vloedfase het 
zeewater vooral langs zuidoever naar binnen trekken. Aan de zuidoever bevinden zich ecologisch 
waardevolle schorren en slikken zoals de Scheelhoek. Dit gebied ligt direct naast de sluizen. Gezien 
de ligging van de vloedstroom en de natuurgebieden langs de zuidoever is de verwachting dat de 
nadruk bij de migratie van vissen komt te liggen op het zuidelijk deel van zowel de Voordelta als het 
Haringvliet, zie figuur 3.8 (Kroes en Vriese, 2000). 
 

 
Figuur 3.8: Stromingspatronen en dieptelijnen in de Voordelta. De migratie van vissen van de 
Voordelta naar het Haringvliet vindt met name via de zuidelijke geul plaats (rode arcering) (Kroes en 
Vriese, 2000). 
 
 
Opgroeigebied voor jonge vis  
Daarnaast zal de Kier resulteren in het ontstaan van een zoet-zout overgang, vooral aan de zeezijde 
van de Haringvlietdam, zie paragraaf 3.1. Deze zoet-zout overgang is van belang voor migrerende 
soorten om zich aan te passen aan het zoete (of zoute) water, maar vooral ook als opgroeigebied 
voor juveniele vissoorten. Dit geldt voor de juvenielen van de soorten die op de rivier paaien (zoals 
spiering, fint, elft, rivierprik en zeeprik), maar ook voor de juvenielen van mariene soorten, zoals bot, 
haring en sprot. Jonge sprot, spiering, rivierprik, zeebaars en haring verblijven soms wel 1 tot 2 jaar in 
de zoet-zoutovergang voordat ze hun weg richting zee vervolgen, zie ook figuur 3.7. De juvenielen 
van zalm en zeeforel verblijven korter in de zoet-zout overgang bij hun trek naar zee, maar profiteren 
van het voedselaanbod in de vorm van jonge haring en spiering (Quak, 2016).  
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De (jonge) haring en spiering kunnen mogelijk hun leefgebied en daarmee ook hun populatie-
omvang uitbreiden. Dit biedt ook stapelvoedsel voor visetende vogels en andere vissen en levert 
daarmee ook een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit en de kwaliteit van het ecosysteem 
(Quak, 2016). Spiering en jonge haring waren waarschijnlijk in abundantie en productie de 
‘sleutelsoorten’ voor het functioneren van het voedselweb, het ecosysteem en de visserij, met 
daarnaast een hoge productie van macrofauna zoals garnalen, vlokreeften, aasgarnalen en 
zoöplankton (Quak, 2016). 
 
In tabel 3.3 is het voorkomen van trekvissoorten in het Haringvliet en de Voordelta gespecificeerd 
naar het zoutgehalte en de waterdiepte: in welke delen van het watersysteem komen de 
verschillende stadia voor? Uit de tabel blijkt dat de soorten over de hele gradiënt van zoet naar zout 
water voorkomen. Bij veel juveniele vis neemt de zouttolerantie tijdens de ontwikkeling geleidelijk 
toe. Tijdens deze ontwikkeling verplaatsen de vissen zich in de zoet-zout gradiënt geleidelijk meer 
naar zee (Quak, 2016). 

 
Tabel 3.3: Zouttolerantie en waterdiepte van trekvissoorten in het Haringvliet en de Voordelta*  
Soort Stadium Trekbeweging Zouttolerantie (g Cl/l) Waterdiepte (m) 

Europese Aal/ Paling glasaal zout>zoet > 5 10-100 

 Rode aal Verblijf 0 – 19 0 – 20 

Bot Ei Zout>Zoet > 10 20 – 50 

 Juveniel Verblijf 0,3 (voorkeur voor zoet) 0 – 3, winter dieper 

Dunlipharder Juveniel Verblijf 0 – 8  

Elft Juveniel Zoet>Zout 0 – 10  

Fint Juveniel Zoet>Zout 0,3 – oplopend tot 19  

Atlantische haring Ei/larve Zout>Zoet > 1 – 19 15 – 40 

Houting Ei/larve Zoet>Zout 0 – 8 0,3 

 Juveniel Zoet>Zout 0 – 12 > 1 

Rivierprik Juveniel Verblijf 0 – oplopend tot 12 0,5 – 1 

 Adult Verblijf 0 – 12 < 5 

Spiering Larve Zoet>Zout 0 – 7 < 2 – 3 

 Juveniel, Adult Verblijf 0 – ca. 16 2 – 100 

Sprot Juveniel, Adult Verblijf 4 – 38 5 – 150 

Europese Steur Juveniel Verblijf 0 – oplopend tot 19 4 – 8 

Atlantische Zalm Juveniel 
(smolt) 

Zoet>Zout 0 – oplopend tot 19; 
snelle aanpassing aan 
zeewater bij voldoende 
ontwikkelde smolt 

0,2 – 0,9 

Zeebaars Juveniel Verblijf 0 – 19 0 – 5 

Zeeforel Juveniel 
(smolt) 

Zoet>Zout 0 – oplopend tot 19; 
geleidelijke aanpassing 
aan zeewater 

0,5 – 1,5 

*Soorten en stadia met een brede tolerantie zijn niet in de tabel opgenomen (m.n. adulten) (bron: Van Emmerik, 2016) 

 
 
Wat betreft de waterdiepte is uit historisch onderzoek bekend dat ‘De grote visch massa juist op de 
hellingen der diepe geulen de gunstigste voorwaarden vindt’ en dat ‘In de diepe geulen een te sterke 
stroom gaat, dan dat de vis zich bij voorkeur daar zou ophouden, op de zandbanken en ondiepten 
ontmoet men evenmin de grote vismassa. Deze vindt juist op de hellingen der diepe geulen de 
gunstigste voorwaarden.’ (Quak, 2016). 
 
Het ontstaan van een zoet-zout overgang als opgroeigebied voor jonge vis zal sterk afhangen van het 
beheer van de Haringvlietsluizen: bij sluiting van de Haringvlietsluizen bij lage afvoeren (Bovenrijn-
afvoer <1500 m3/s) zal immers ook de zoet-zout overgang (tijdelijk) verdwijnen, zie figuur 3.3. Hierbij 
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wordt het Haringvliet voorafgaand aan de sluiting ‘zoet gespoeld’ om ongewenste zoutindringing 
tegen te gaan. 
 
De vismigratiekalender maakt duidelijk dat diverse soorten het hele jaar door gebruik maken van de 
zoet-zout overgang (zie figuur 3.7). Tijdens de sluiting zullen deze soorten (tijdelijk) elders hun 
heenkomen moeten zoeken. Hierbij is de kans op sterfte groot, met name bij de juvenielen. Hierbij 
lijken de zomermaanden, wanneer veel juvenielen instromen in het estuarium, extra kwetsbaar voor 
sluiting. 
 

3.3 Prognose impact visserij op trekvissen 
 
Uitgaande van de huidige populaties (paragraaf 2.1.3), de huidige regelgeving (paragraaf 2.1.4), de 
huidige visserij-inspanning (paragraaf 2.2), de gevoeligheid van trekvissen voor de vormen van 
visserij in de Voordelta en het Haringvliet (paragraaf 2.3), de voorspelde ligging van de zoet-zout 
gradiënt (paragraaf 3.1) en de verwachte respons van de trekvissen op de opening van de 
Haringvlietsluizen en het ontstaan van een zoet-zout gradiënt (paragraaf 3.2) wordt een toename 
van de impact van de visserij op trekvissen verwacht. 

De grootste impact wordt voorzien voor de bijvangst van juveniele trekvissoorten bij de 
garnalenvisserij in de Voordelta (monding Haringvliet). De garnalenvisserij in de Voordelta is intensief 
(zie paragraaf 2.2.2) en levert bovendien een groot risico voor de bijvangst van juvenielen van diverse 
soorten trekvissen (zie tabel 2.5). Gezien de verwachte ligging van de zoet-zout gradiënt (figuur 3.5) 
en de respons van juveniele vis hierop (paragraaf 3.2) wordt verwacht dat de effecten van deze 
visserij op de juveniele trekvissoorten significant zullen zijn. 

Voor de volwassen dieren wordt aanvankelijk een afname van de dichtheden direct rondom de 
Haringvlietdam verwacht als gevolg van verbetering van de passeerbaarheid van de Haringvlietdam 
(Winter, 2009). Binnen een aantal jaren wordt echter een toename van de populatie en de 
dichtheden verwacht als gevolg van een verbeterde bereikbaarheid van de paaigebieden en 
verbeterde opgroeimogelijkheden in de zoet-zout gradiënt (paragraaf 3.2). Dit betekent ook dat de 
bestaande visserijen een groter probleem gaan worden. De trekvissoorten zijn met name gevoelig 
voor de huidige visserij met staand want, drijvende netten, boomkor en fuiken (vaste visvakken) in 
de Voordelta (zie paragraaf 2.2 en 2.3).  

De huidige visserij in het Haringvliet is beperkt als gevolg van het vangstverbod voor aal. Dit kan in de 
toekomst veranderen als het vangstverbod wordt opgeheven. In dat geval mag een grote impact op 
de bijvangst van trekvissen worden verwacht, zie tabel 2.5. Verder zijn er nog een aantal vissers met 
een vergunning voor het vissen met een zegen. Ook in deze visserij is er een aanzienlijk risico op 
bijvangst van diverse soorten trekvissen, zie tabel 2.5. 

Tenslotte mag verwacht worden dat de visserij zal reageren op een toename van de populatie 
trekvissen. In vroegere tijden aggregeerden trekvissen na hun verblijf in zee in dit getijdegebied, in 
afwachting van de juiste prikkels (zoals een verhoogde rivierafvoer in combinatie met ebstroom ) om 
verder te migreren. Deze locaties in het overgangsgebied van estuarium naar benedenrivieren zijn 
qua breedte en diepte effectief en intensief te bevissen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
hoofdmoot van de visserij op deze soorten zich oorspronkelijk hier afspeelde (Quak, 2016). 
 

3.4 Conclusies 
 
Het gebied waarbinnen de zoet-zout overgang zich beweegt ligt grofweg tussen de monding van het 
Spui en tot meer dan 20 km aan de zeezijde van het Haringvliet. De omvang en ligging van de zoet-
zout gradiënt is vooral afhankelijk van de Bovenrijn-afvoer en varieert bovendien in de diepte (zout 
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water is zwaarder dan zoet water) en als gevolg van de getijdebeweging (bij vloed beweegt het zoute 
water meer landinwaarts). Bij lage afvoeren sluiten de Haringvlietsluizen (gemiddeld 97 dagen per 
jaar), wordt het Haringvliet zoet gespoeld en verdwijnt de zoet-zout gradiënt. 

Het instellen van de Kier zal leiden tot verbeterde migratiemogelijkheden, extra leefgebied en 
opgroeigebied voor (juveniele) trekvissoorten. Deze laatste twee zijn sterk gebonden aan de zoet-
zout gradiënt. Migratiebewegingen van trekvissen vinden het hele jaar door plaats; de meeste 
trekvissoorten zijn bovendien gebonden aan een continue beschikbaarheid van een zoet-zout 
gradiënt. Met de verbeterde migratiemogelijkheden en nieuw opgroeigebied voor jonge vis zullen de 
populaties trekvissen naar verwachting toenemen. Het succes van de Kier voor trekvissen zal sterk 
afhangen van de mogelijkheden om de Haringvlietsluizen (zo lang mogelijk) open te houden bij lage 
afvoeren. 

Uitgaande van de huidige visserij in de Voordelta en het Haringvliet, de gevoeligheid van trekvissen 
voor deze vormen van visserij en de verwachte respons van de trekvissen op de opening van de 
Haringvlietsluizen wordt een toename van de impact van de visserij op trekvissen verwacht, met 
name: 

• Garnalenvisserij <-> opgroeigebied voor jonge vis in de Voordelta; 

• Staand want, drijvende netten, boomkor en fuiken <-> aggregatiegebied voor volwassen 
trekvissen in de Voordelta; 

• Zegenvisserij <-> aggregatiegebied en leefgebied voor volwassen trekvissen in het Haringvliet 
(aanpassing visserij op toenemende visbestanden); 

• Mogelijke opheffing verbod fuikenvisserij <-> aggregatiegebied en leefgebied voor volwassen 
trekvissen in het Haringvliet. 
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4 Effectiviteit mogelijke maatregelen 
 
Er zijn een groot aantal maatregelen denkbaar om de impact van de visserij op trekvissoorten te 
beperken. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen visserij-technische maatregelen en 
beleidsmatige maatregelen. Een bekend voorbeeld van een visserij-technische maatregel is het 
toepassen van de zeeflap in de garnalenvisserij; hiermee wordt de bijvangst van grotere vissen 
voorkomen. Een voorbeeld van een beleidsmatige maatregel is de verbetering van controle en 
handhaving van de terugzetverplichting in de sportvisserij en beroepsvisserij. 
 
In tabel 4.1 is het effectiviteit van de belangrijkste maatregelen op de trekvissoorten van het 
Haringvliet en de Voordelta weergegeven. Alle maatregelen zijn gescoord op hun potentiele 
effectiviteit: hoog (oranje), medium (geel), laag (groen) of ‘niet van toepassing’ (grijs). Hierbij is 
rekening gehouden met de verschillende levenstadia van de soorten. 
 
De informatie uit tabel 4.1 is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie naar (bij)vangsten van 
trekvissoorten in de commerciële en recreatieve visserij. De resultaten van deze literatuurstudie zijn 
vastgelegd in zogenaamde factsheets per trekvissoort en zijn beschikbaar via www.haringvliet.nu. 
 
Er zijn maar een paar maatregelen met een ‘hoge’ potentiële effectiviteit voor alle trekvissoorten: 

• Instellen van een visserijvrije zone rond de Kier; 

• Zonering/ sluiting van gebieden; 

• Herziening van vergunningverlening ten aanzien van toestaan visserij in de Voordelta (op basis 
van Natura 2000-doelen). 

 
De sluiting van de visserij en de sluiting van gebieden in de directe omgeving van de kier heeft een 

positieve invloed op het herstel van alle stadia van alle trekvissoorten. Het betreft hier de visserij met 

fuiken en staand want, waarbij trekvissoorten als bijvangst (discard) worden gevangen of de directe 

visserij op doelsoorten zoals de aal. Daarnaast gaat het om de garnalenvisserij die met relatief 

fijnmazige netten vist en, ondanks gebruik van zeeflap, bijvangst heeft van o.a. haring, sprot, bot, 

smolts van zalm en zeeforel, juveniele steur, juveniele fint (en mogelijk elft).  

Tevens zijn er een aantal maatregelen met een overwegend ‘medium’ potentiële effectiviteit of een 
‘hoge’ effectiviteit voor een aantal trekvissoorten: 

• Bijvangst beperking door toepassing van fijnmazige grids in de garnalenvisserij ('sorting grids'); 

• Bijvangst beperking door toepassing van ‘topless’ sleepnetten in de garnalenvisserij; 

• Herziening van vergunningverlening ten aanzien van toestaan visserij in het Haringvliet (op basis 

van Natura 2000-doelen). 

Belangrijke flankerende maatregelen zijn:  

• Het bijhouden van logboeken vangsten/inspanning; 

• Het sorteren en terugzetten op basis van soortherkenning; 

• Het uitwerken van biologische referentiepunten ten behoeve van monitoring; 

• Intensiveren van controle – handhaving.  
 
 

http://www.haringvliet.nu/
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Tabel 4.1: Effectiviteit van visserij- en beleid gerelateerde maatregelen per doelsoort 

 

Metriek Omschrijving druk Omschrijving maatregel Zalm Zeeforel Steur Houting Fint Elft Bot Spiering Haring Sprot Aal Driedoorn Dunlipharder Rivierprik Zeebaars Zeeprik

Directe visserij Commerciële visserij gericht op de soort Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Bijvangst Onbedoelde bijvangst van de soort door commerciele visserijen op 

andere soorten

Instellen van een visserijvrije zone rond 'de Kier' Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Nvt Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog

Zonering/ sluiting van gebieden Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Nvt Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog

Bijvangst beperking door toepassing van de zeeflap in de garnalenvisserij Laag Laag Hoog Laag Laag Laag Medium Laag Laag Laag Nvt Laag Hoog Laag Hoog Laag

Bijvangst beperking door toepassing van fijnmazige grids in de garnalenvisserij 

('sorting grids')

Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Nvt Medium Medium Medium Medium Medium

Bijvangst beperking door toepassing van 'topless sleepnetten' in de garnalenvisserij Medium Medium Laag Medium Hoog Hoog Laag Medium Medium Medium Nvt Medium Hoog Laag Hoog Laag

Bijvangst beperking door toepassing van de pulskor in de bodemsleepnet-/ 

boomkorvisserij

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Nvt Laag Laag Laag Laag Laag

Bijvangst beperking door toepassing van een ontsnappingspaneel in de fuikenvisserij Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Laag Laag Onbekend Hoog Laag Laag Medium Laag Medium

Bijvangst beperking staande netten door toepassing van een kleinere maaswijdte Medium Medium Medium Medium Medium Medium Laag Laag Laag Laag Nvt Laag Laag Laag Laag Laag

Bijvangst beperking staande netten door toepassing van een grotere maaswijdte Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Nvt Laag Laag Laag Laag Laag

Terugzetten van levende vis: ontwikkelen en promoten best practise discards Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Laag Onbekend Onbekend Onbekend Medium Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Recreatieve visserij Niet commerciele visserij met beroepsvistuigen of hengel Terugzetten van levende vis: ontwikkelen en promoten best practise handling en 

terugzetten recreatie 

Medium Medium Laag Medium Medium Medium Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Buiten Nederland/ 

EU

Relevante visstandbeheer aspecten buiten Nederland/ EU. Afstemmen van nationaal management en beschermingsmaatregelen tussen EU 

lidstaten.

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Metriek Omschrijving beleid

Visserijwet De vissoorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is, zijn 

opgenomen in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling visserij. Soorten 

waarop de Visserijwet 1963 niet van toepassing is en die hier van 

nature voorkomen (inheemse soorten) vallen onder de bescherming 

van de Flora- en faunawet (terugzetverplichting).

Verbeteren controle en handhaving op terugzetverplichting sport- en beroepsvisserij Laag Laag Laag Laag Laag Laag Nvt Nvt Nvt Nvt Medium Nvt Nvt Laag Medium Laag

EU-beleid Instellen van TAC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Laag Laag Laag Laag Hoog Nvt Laag Laag Hoog Nvt

Verlagen TAC Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Medium Laag Medium Medium Nvt Laag Laag Laag Nvt Nvt

Instellen van TAC voor juveniele vis (in combinatie met verplichte aanlanding) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Laag Medium Nvt

Verplichte aanlanding demersale (bodem) visserij Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Nvt

Verbeteren controle en handhaving op verbod op aanlanding zalm en zeeforel op 

vissersboten, langs de oevers, in havens en markten

Laag Laag Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Habitatrichtlijn bijlage 2: Voor soorten van Bijlage II die geregeld in ons land 

voorkomen, moet Nederland beschermde gebieden aanwijzen. De 

aanwijzing van beschermde gebieden voor soorten uit bijlage II is 

verwerkt in de Natuurbeschermingswet.

Aanwijzen van beschermd gebied:

- Voordelta

- Haringvliet

Medium Nvt Medium Medium Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Bijlage 4: Nederland moet voor soorten en hun voortplantings- of 

rustplaatsen van bijlage IV, waarvoor ons land tot het natuurlijke 

verspreidingsgebied behoort, beschermingsmaatregelen nemen. De 

bescherming van soorten uit bijlage IV is geregeld via de Flora- en 

faunawet.

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

bijlage 5: Voor soorten van Bijlage V kunnen de lidstaten, indien nodig, 

maatregelen treffen om te zorgen dat het aan de natuur onttrekken 

en de exploitatie van deze soorten niet ten koste gaat van hun 

behoud. De bescherming van soorten uit bijlage V is geregeld via de 

Flora- en faunawet.

Implementatie van Habitatrichtlijn bijlage 5 (nemen maatregelen om te voorkomen 

dat onttrekkingen door visserij niet ten koste gaan van behoud)

Hoog Nvt Nvt Nvt Hoog Hoog Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Hoog Nvt Nvt

Soort opnemen in de Habitatrichtlijn Nvt Medium Nvt Nvt Nvt Nvt Laag Medium Laag Laag Laag Medium Laag Nvt Laag Nvt

Natura2000 Beheerplan Natura2000 Haringvliet Herziening van vergunningverlening ten aanzien van toestaan visserij in Haringvliet Medium Medium Medium Medium Hoog Medium Medium Hoog Medium Laag Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog

Beheerplan Natura2000 Voordelta Herziening van vergunningverlening ten aanzien van toestaan visserij in Voordelta. Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog

F&F-wet Doden, verwonden, verontrusten, verstoren dieren, eieren en vaste 

rust- en verblijfsplaatsen verboden, m.u.v.  bestendig beheer en 

onderhoud of bestendig gebruik mits uitgevoerd op basis van een 

gedragscode.

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Onderzoek Ontwikkeling en promotie van een eenvoudig determinatiesysteem voor vissers, 

sportvissers, havens en markten, bijvoorbeeld een app, om trekvissoorten te 

herkennen. Liefst in combinatie met een registratiesysteem.

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Ontwikkeling en promotie van een eenvoudig registratiesysteem voor vissers, 

sportvissers, havens en markten, bijvoorbeeld een app, om vangsten van 

trekvissoorten door te geven (inclusief vangtuig en positie). In combinatie met een 

determinatiesysteem.

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Opzetten van een EU breed monitoringsystem waar sport- en beroepsvissers hun 

vangsten kunnen melden van deze soort. Evt. ook terugmelding van vissen uit 

tagging programma's. In combinatie met een determinatiesysteem.

Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Verplicht bijhouden van vangst soort specifieke info voor alle trekvis soorten voor 

beroepsvissers. In combinatie met een determinatiesysteem.

Medium Medium Medium Medium Medium Medium Nvt Laag Nvt Nvt Laag Laag Laag Laag Laag Laag

Onderzoek bijvangst beperkende maatregelen Laag Laag Medium Laag Laag Laag Hoog Hoog Hoog Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog

Herstel paaigebieden Hoog Hoog Hoog Laag Laag Hoog Laag Laag Nvt Nvt Nvt Laag Nvt Laag Nvt Laag

Herstel zoet-zout overgang Laag Laag Hoog Medium Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog

STATUS/REGULERING/OVERIGE MAATREGELEN

Betere informatie over bijvangsten en vangsten van trekvissoorten 

levert informatie op over populatie-omvang, verspreiding van soorten 

en interactie met visserij. Met betere informatie kunnen maatregelen 

effectiever en specifieker worden gemaakt.

Daarnaast zijn er wellicht specifieke vormen van visserij waar 

bijvangstbeperkende maatregelen kansrijk kunnen zijn.

Overige aspecten in 

het stroomgebied

Het herstel van de populatie hangt van veel factoren af en vraagt om 

een stroomgebieds-brede aanpak.

Het Gemeenschappelijk Visserij Beleid moet ervoor zorgen dat zowel 

de visserij als de aquacultuur ecologisch, economisch en sociaal 

duurzaam zijn en een bron van gezond voedsel voor de burgers van de 

EU vormen. Daarnaast moet het een dynamische visserijsector 

bevorderen en een goede levensstandaard voor de 

visserijgemeenschappen waarborgen.
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5 Advies 
 

5.1 Visserijvrije zone 
 
Op basis van dit rapport wordt geconcludeerd dat de trekvissen in het Haringvliet en de Voordelta 
(extra) beschermd moeten worden tegen de negatieve gevolgen van de visserij: 

1. De populaties van de meeste trekvissoorten zijn kwetsbaar. Kwetsbare populaties -met een gering 
aantal individuen- zijn extra gevoelig voor drukfactoren zoals bevissing.   

2. Het herstel van trekvispopulaties is een belangrijke opgave vanuit de KRW (goede toestand) en 
Natura2000 (behoud en herstel van populaties). 

3. Het Haringvliet en de Voordelta vormen de toegangspoort tot de Rijn en de Maas, het estuarium 
van twee belangrijke grote Europese rivieren. De populatie van trekvissen in deze rivieren is geheel 
afhankelijk van de mate waarin deze poort kan functioneren als doortrek-, verblijf- en opgroeigebied.  

4. Tijdens hun trekperioden komen trekvissen geclusterd en in grotere dichtheden voor rond de zoet-
zout overgang. De aanwezigheid van concentraties trekvis nabij kunstwerken maakt deze kwetsbaar 
voor bevissing: 

a) In het mondingsgebied verzamelen de trekvissoorten zich op weg naar rivier of zee. 
b) Per trekcyclus (jaar) komen de soorten er twee keer langs (stroomopwaarts en stroomafwaarts), 

veelal in verschillende levensstadia. 
c) De concentraties van de trekvissoorten in ruimte en tijd zijn min of meer voorspelbaar.  
d) Het (estuariene) gebied fungeert als ‘verplicht’ opgroeigebied voor verschillende soorten zoals 

fint, spiering en elft.  

Uit het overzicht van mogelijke maatregelen blijkt dat het instellen van een visserijvrije zone rond de 
Kier, zonering/ sluiting van gebieden en herziening van het toestaan van visserij vanuit Natura2000-
doelen de meest effectieve maatregelen zijn voor de bescherming van trekvissen. Op basis van de 
volgende argumenten wordt geadviseerd om de bescherming van trekvissen vorm te geven door 
middel van het instellen van een visserijvrije zone: 

5. Uit het overzicht van de trekperioden en trekbewegingen blijkt dat er in en rond de zoet-zout 
overgang altijd trekvissen aanwezig zijn, zowel in tijd (alle perioden van het jaar) als in de ruimte (alle 
onderdelen van de zoet-zout overgang). Een visserijvrije zone biedt de beste bescherming voor alle 
trekvissoorten in hun verschillende levensstadia en hun trekbewegingen. 

6. Er zijn vele interacties tussen de visserij en de aanwezigheid van trekvissen in het mondingsgebied. 
Deze interacties betreffen diverse vormen van visserij, diverse vissoorten, diverse locaties en diverse 
tijdsperioden. Een visserijvrije zone biedt een integrale bescherming voor al deze interacties. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere argumenten die het instellen van een visserijvrije zone in het 
Haringvliet en de Voordelta ondersteunen:  

7. Een visserijvrije zone is eenduidig, goed vast te leggen in de regelgeving en hierdoor relatief 
eenvoudig te handhaven. 
8. Het instellen van een visserijvrije zone is een gangbare maatregel voor de bescherming van 
(trek)vissoorten, zie ook paragraaf 5.3.  
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5.2 Hoe groot moet de visserijvrije zone zijn? 
 

De visserijvrije zone dient de gehele voor trekvissen functionele zoet-zoutgradiënt te omvatten. Deze 
gradiënt varieert als gevolg van de rivierafvoer, het spuiregime, het getij en het weer en vertoont 
bovendien een gradiënt over de diepte. De hele zone waarbinnen de zoet-zoutgradiënt zich kan 
manifesteren ligt tussen -20 km ten opzichte van de Haringvlietsluizen (grens zout bij hoge Bovenrijn-
afvoer, zie figuur 3.6) en +9 km (maximale zoutindringing bij de Kier, zie figuur 3.4). Deze zone is 
afgebeeld in figuur 5.1.  
 
 

 
Figuur 5.1: Advies omvang visserijvrije zone in Haringvliet en Voordelta, gebaseerd op de gehele voor 
trekvissen functionele zoet-zout gradiënt, zie ook figuur 3.3 en 3.6.  
 
 
De afgebeelde zone in figuur 5.1 omvat naast de optredende variaties als gevolg van de rivierafvoer 
ook de ligging van de zoet-zout gradiënt over de diepte en de variaties als gevolg van het getij. De 
resultaten van het ‘lerend implementeren’ zijn niet van invloed op de afgebeelde grenzen. De grens 
van + 9 km in het Haringvliet geldt namelijk als randvoorwaarde voor het lerend implementeren en 
bepaalt wanneer de Kier dicht moet bij lage afvoeren. De grens aan de zeezijde wordt bereikt bij 
hoge afvoeren en is niet gerelateerd aan het ‘lerend implementeren’. 
 
De voorgestelde visserijvrije zone is uniek en vrij groot voor Nederlandse begrippen. In het 

buitenland is het instellen van visserijvrije zones echter een algemeen voorkomende maatregel voor 

het herstel van (trek)vispopulaties. Ook de omvang van de voorgestelde zone is in lijn met 

voorbeelden uit het buitenland, zie paragraaf 5.3 en bijlage 2. 

 

5.3 Overige aspecten visserijvrije zone 
 
Beleidsmatig inpassing 
Een visserijvrije zone is een gebied dat wordt gesloten voor (bepaalde vormen van) visserij-
activiteiten. In de huidige situatie is er al sprake van een visserijvrije zone rond vispassages en zoet-
zout overgangen. In een bestaande ministeriële regeling (MR) onder de Visserijwet is vastgelegd dat 
er binnen een zone van 75 meter tot een kunstwerk geen visserij mag plaatsvinden. Op dit moment 
is een MR in voorbereiding waarin deze zone wordt uitgebreid. In dit voorstel is voor grote zoet-zout 
overgangen een visserij-vrije zone opgenomen van: 

• 250 meter stroomopwaarts van het kunstwerk; 

• 500 meter stroomafwaarts van het kunstwerk. 
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Voorts is opgenomen dat bij een goede argumentatie een grotere (bredere) zone kan worden 
vastgesteld. Deze wijziging vindt plaats als gevolg van een bredere discussie over de rol van de 
waterbeheerder bij visserijaangelegenheden. Door de verantwoordelijkheid van de waterbeheerder 
voor het halen van ecologische doelen voor vis vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is deze rol 
belangrijker geworden. Dit zal resulteren in enkele wijzigingen van de Visserijwet. Zo zal de 
waterbeheerder een toetsende rol krijgen op uitzettingen en onttrekkingen van vis in de 
binnenwateren en overgangswateren. Bij onvoldoende informatie kan de waterbeheerder de 
visrechthebbenden en overige belanghebbenden verplichten tot het opstellen van een visplan.  
 
Voorbeelden in Nederland 
Voorbeelden van visserijvrije zones in Nederland zijn sluiting van garnalen- en mosselvisserij in 
Waddenzee (VISWAD) en Noordzeekustzone (VIBEG), waarbij de keuze van de te sluiten gebieden 
onder andere gebaseerd is op het bevorderen van het ontstaan van meerjarige mosselbanken, 
andere bodemdieren en vogelbestanden.  
 
Voorbeelden in het buitenland 
Een bekend voorbeeld van een grote aaneengesloten visserijvrije zone in het buitenland is de in 1989 

ingestelde Scholbox. De Scholbox is een 41.000 vierkante kilometer groot gebied binnen de 12-

mijlszone, huidig Natura 2000-gebied, doorlopend tot Denemarken gesloten voor kotters met 

vermogen boven 300 pk. De Scholbox ontstond in samenwerking met visserij, en had als doel de 

kinderkamerfunctie voor schol in de Noordzeekustzone te verbeteren. Andere grote visserijvrije 

zones zijn het Great Barrier Reef (344.000 vierkante kilometer) en Phoenix Island (410.000 vierkante 

kilometer). De Scholbox valt mondiaal in een middencategorie. Meer voorbeelden van visserijvrije 

zones o.a. in de UK, IJsland en Denemarken, zijn opgenomen in bijlage 2.  

Controle en handhaving 
Controle (van de vergunningvoorwaarden) is mogelijk via een black box monitoringssysteem, o.a. 
met plaatsbepaling van posities van schepen. Ook controle en handhaving op sportvissers moet 
geregeld zijn. Hiervoor kunnen eventueel BOA’s sportvisserij worden ingezet op de handhaving in de 
visserijvrije zone. Indien mogelijk is er dan handhaving voor zowel sport- als beroepsvisserij. 
Afstemming hierover is nodig met de NVWA, Rijkswaterstaat en politie. 
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Bijlage 1: Visserij-intensiteit garnalenvisserij 2015 
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Bijlage 2: Voorbeelden van visserijvrije zones in het buitenland  
 
In het buitenland zijn diverse voorbeelden beschikbaar van visserijvrije zones, zie tabel B2.1 en figuur 
B2.1 t/m B2.3. De voorbeelden laten zien welke ligging, omvang en beperkingen ten aanzien van de 
visserij worden gehanteerd voor bescherming of herstel van trekvispopulaties. 
 

    
Figuur B2.1: Australië (Queensland) 
 

 
Figuur B2.2: Schotland (Firth of Clyde, links) en Canada (New Foundland, rechts) 
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Figuur B2.3: IJsland: Hvita (links) en kustzone (rechts) 
 
 
Conclusie 
Uit de voorbeelden van visserijvrije zones in het buitenland valt het volgende af te leiden m.b.t. de 
ligging, omvang en geldende beperkingen:  

• De visserijvrije zone beslaat meestal een brede zone van kust en estuarium; 

• De aangewezen zones zijn significant qua omvang (meerdere kilometers, tientallen tot 
honderden hectares); 

• De visserijvrije zone is zelden helemaal visserijvrij en heeft meestal betrekking op specifieke 
vormen van visserij (type visserij, meestal commercieel, soms ook recreatief); 

• Het onderliggende doel is heel verschillend, van specifieke doelsoorten tot het stimuleren van de 
recreatieve visserij.   
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Tabel B2.1: Visserijvrije zones in het buitenland 
 Doel(soort) Omvang Ligging Bescherming Type visserij 

Denemarken Migrerende Zalm 100m breed Hele kustlijn Net-vrije zone Recreatief (commercieel?) 

Denemarken – river Ribe Houting en Zalm onb onb Opkopen visrechten Commercieel 

Australië – Trinity bay Recreatieve visserij 18 km Rivier (9 km) en kust (9 km) Net-vrije zone Commercieel 

Australië – St. Helen’s beach Recreatieve visserij 20 km Rivier (10 km) en kust (10 km) Net-vrije zone Commercieel 

Australië – Capricorn coast Recreatieve visserij 65 km Rivier (50 km) en kust (15 km) Net-vrije zone Commercieel 

Schotland – Firth of Clyde* Bot, Haring, platvis >100 km (baai) Hele baai (zeezijde) Bodemnet-vrije zone Sleepnetten (commercieel) 

Schotland – Firth of Clyde** Bot, Haring, platvis 5,5 km breed Kustzone Bodemnet-vrije zone Sleepnetten (commercieel) 

Canada – New Foundland Zalm, Kabeljauw >400 km Kustzone Net-vrije zone Kieuwnet (commercieel) 

Canada – British Columbia Zeer divers, m.n. platvis, 
Haring, Spiering 

10- >10.000 ha 
(>100 locaties) 

Rivier en kustzone Visserij op genoemde 
soorten verboden 

Commercieel, recreatief 

IJsland Juveniele vis 22 / 8 km breed Kustzone N en NW (22 km zone);  
W, S, E (8 km zone) 

Net-vrije zone Sleepnet, zegen 
(commercieel) 

IJsland – river Hvita Zalm >5 km Rivier (5 km) en kust (oever, onb) Lease visrechten Kieuwnet (commercieel) 

*1889-1962; **1962-1984 
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