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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De laatste decennia is de visstand in de Waddenzee veranderd. Soorten als Schol en Schar 

lopen in aantallen terug en ook trekvissen als Aal, Zalm en Zeeforel, Kabeljauw zijn afgenomen 

(Tulp et al. 2008, 2011; www.waddenzeevismonitor.nl). Daarnaast zijn een aantal andere 

soorten zoals de Chinese wolhandkrab en de Zeebaars de laatste decennia juist toegenomen 

(Soes et al. 2007; Tulp et al. 2008; Winter 2006; www.waddenzeevismonitor.nl). Deze 

veranderingen zijn ook duidelijk terug te zien in de visserij. Door de sterke achteruitgang van 

bijvoorbeeld de Aal is de visserij op deze soort nauwelijks nog rendabel. Daarentegen is de 

visserij op Chinese wolhandkrab toegenomen als alternatief voor de aalvisserij (Leijzer et al. 

2007).  

 

Om de Chinese wolhandkrab een structurele aanvulling te laten zijn voor Waddenzeevissers, 

wordt er door een aantal van hen gericht op wolhandkrab gevist. Vijf bedrijven (WR4, WON1, 

HD17, WR16 en WR130) vissen op wolhandkrabben in de Waddenzee, die samen jaarlijks 

zo’n 10 tot 15.000 kg wolhandkrab vangen. In de Waddenzee vindt deze visserij voornamelijk 

plaats in de spuikommen langs de Afsluitdijk, waar zoet water wordt gespuid en dan met name 

bij Den Oever en Kornwerderzand. Op deze plekken worden de meeste wolhandkrabben in de 

Waddenzee gevangen omdat de wolhandkrab een katadrome soort is. Dit betekent dat deze 

soort voor de voortplanting afhankelijk is van zout water. In het najaar trekken volwassen 

dieren vanuit zoet water door de spuikommen naar zee om daar te paren en eieren af te zetten 

(Soes et al. 2007). In het voorjaar trekken juveniele krabben het zoete water weer op en 

verspreiden zich over het binnenwater (Soes et al. 2007).  

 

De belangrijkste periode om op wolhandkrab te vissen is voornamelijk in het najaar 

(oktober/november) als volwassen krabben naar zee trekken, maar er wordt ook in het voorjaar 

(april/mei/juni) gevist. Dit betekent echter dat de wolhandkrabvisserij ook plaats vindt tijdens de 

trekperiodes van andere (zeldzame) diadrome of trekvissoorten zoals, aal, bot en rivierprik 

(Tulp et al. 2004; 2011; Winter et al. 2014). Diadrome vissen zijn vissen die heen en weer 

zwemmen tussen zoet water en zout water (of andersom) op weg naar plekken waar ze 

opgroeien of naar plekken om te paaien. In- en uittrek periodes verschillen per soort, maar 

vinden voornamelijk plaats in het voor- en/of najaar (Tulp et al. 2004; 2011; Winter et al. 2014). 

 

Een aantal van deze trekvissoorten is sterk afgenomen zoals de Aal, Zalm, Bot, Rivierprik en 

Zeeforel (Tulp et al. 2011; Winter et al. 2014). Verschillende factoren zijn mogelijk 

verantwoordelijk voor deze afname zoals vervuiling, visserij, klimaatsverandering en 

migratiebarrières (de Groot 2002; Bij de Vaate et al. 2003; Dekker 2004). Met het oog op het 

herstel van de populaties van deze zeldzame trekvissen worden momenteel onder andere 

maatregelen getroffen om barrières in hun trekroutes op te heffen (o.a. visvriendelijke 

spuibeheer langs de Afsluitdijk, vispassage bij Den Oever en in de toekomst de 

Vismigratierivier bij Kornwerderzand). In het kader van dit herstel staat echter ook ter discussie 

of de spuikommen van de Afsluitdijk aan de Waddenzee-zijde, waar trekvissen zich in 

bepaalde periodes van het jaar concentreren, (deels) gesloten moeten worden voor de visserij 

met vaste vistuigen. 

 

Bijvangst van trekvissen zou mogelijk een probleem op kunnen leveren voor het herstel van de 

populaties van deze soorten. De vissers van de Waddenzee zijn echter van mening dat de 

bijvangstproblematiek beheersbaar is door aanpassing van de vangstmethoden. Om bijvangst 
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van vis te reduceren wordt met speciaal aangepaste fuiken gevist. De fuiken hebben 

ontsnappingsmechanismen zoals een ruif en een ontsnappingspijp aan de achterkant van de 

fuik waardoor ontsnappingsmogelijkheden gecreëerd worden voor Aal en andere vis (zie figuur 

2.1). Hierdoor kan de bijvangst in beginsel gering zijn (pers. commentaar vissers), maar om de 

werkelijke omvang van (ongewenste) bijvangst van de huidige wolhandkrabvisserij in de 

Waddenzee vast te stellen, is nader onderzoek nodig. De bijvangst van de fuikenvisserij (en 

andere vaste vistuigen) in de Waddenzee is tot op heden niet onderzocht. Daarom is in 2014 

door de Waddenacademie gevraagd onderzoek te verrichten naar de bijvangst van de visserij 

op wolhandkrab in de Waddenzee.  

 

1.2 Doel en vragen 

Het onderzoek betrof de volgende doelen en onderzoeksvragen: 

 

Doel: Bepalen van de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de 

Afsluitdijk langs de Waddenzee.  
 
Onderzoeksvragen: 
 

 In hoeverre is er sprake van (ongewenste) bijvangst bij de huidige visserij op 

wolhandkrab in de spuikommen van de Afsluitdijk langs de Waddenzee door middel 

van vaste vistuigen? 

 

-  Wat is de omvang van de wolhandkrabvangst? 

-  Wat is de omvang van de bijvangst? 

-  Wat is de soortensamenstelling van de bijvangst? 

-  Wat is de omvang van de bijvangst aan trekvissen? 

-  Wat is de verhouding bijvangst:vangst uitgedrukt in het aantal bijgevangen 

 vis per kilo wolhandkrab? 

- Wat is het percentage levende en dode vissen in de bijvangst? 
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2 Methode 

2.1 Dataverzameling 

Om de omvang en samenstelling van de bijvangst van de wolhandkrabvisserij te bepalen, is 

gebruik gemaakt van gegevens die verzameld zijn door betrokken beroepsvissers en door 

onderzoekers die steekproefsgewijs mee aan boord gingen bij deze vissers. De monitoring is 

uitgevoerd door twee bedrijven, de gebroeders Kay (WR4, Den Oever), en de gebroeders Van 

Malsen (WON1, Kornwerderzand) die samen een groot deel van wolhandkrabvisserij vormen. 

Bij de opzet van de vangstregistraties is aangesloten bij de methodieken zoals die worden 

gebruikt bij bestaande IMARES monitoringprogramma’s in de Waddenzee (o.a. Tulp et al. 

2004; 2011). 

 

De fuiken die momenteel gebruikt worden voor de wolhandkrabvisserij door de betrokken 

vissers, zijn ook gebruikt tijdens het onderzoek. Het gaat hierbij om fuiken en korven die zijn 

aangepast om bijvangst te reduceren. De fuiken en korven hebben een maaswijdte van 11-13 

mm en elk compartiment heeft 1 ruif met een (gestrekte) maaswijdte van 60 mm waardoor 

bijvangst kan ontsnappen (figuur 2.1). In de achterste ruif zit een ontsnappingsbuis van PVC 

met een diameter van 60 mm. De fuik en korven worden gemiddeld 1 keer per week geleegd. 

 

 

 

Figuur 2.1. A) Fuiken aangepast met een ruif in elk compartiment om bijvangst te voorkomen. B & C) Ruif achterin in 

de fuik met pvc-pijp als ontsnappingsmaatregelen voor bijvangst. D) Korf om op wolhandkrab te vissen met ruif. 

 

De bijvangst is bemonsterd op twee locaties langs de Afsluitdijk: 

 

 Spuikom Den Oever (WR4, Kay) 

 Spuikom Kornwerderzand (WON1, van Malsen) 
 

In beide spuikommen wordt zoetwater gespuid en trekvissen concentreren zich bij deze 

punten. In de spuikom van Den Oever (figuur 2.2 A) is gevist met 14 fuiken en in de spuikom 

van Kornwerderzand (figuur 2.2 B) met 3 fuiken en 170 korven.  

  

A B 

C 

D 
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Figuur 2.2 De locaties Den Oever (A) en Kornwerderzand (B) met in geel aangegeven de globale posities van de 

fuiken/korven. 

 

Voor het verzamelen van de (bij)vangstgegevens is gebruik gemaakt van een logboek die door 

de deelnemende vissers is ingevuld wanneer een fuik geleegd werd. Steekproefsgewijs is een 

onderzoeker van A&W meegaan aan boord van de deelnemende vissers. Door vergelijking van 

de onderzoeksgegevens met die van de vissers was een onafhankelijke controle mogelijk van 

de kwaliteit van de registraties van de vissers zelf (zie ook hoofdstuk 2.2. Data analyse). Voor 

beide betrokken beroepsvissers geldt dat een groot deel van hun werkzaamheden reeds 

bestaat uit monitoring in het kader van onderzoek (o.a. Imares: monitoring diadrome vissen, 

glasaal intrek en bijvangst Noordzeevisserij). Ze zijn hierdoor ervaren in het uitvoeren van 

monitoring. Vanuit de overheid vindt er tijdens de gesloten periode voor Aal ook controle plaats 

en worden alle vangsten nauwkeurig geregistreerd (o.a. door AID, BOA's en via het 

vangstregistratiesysteem van Natuurnetwerk). 

 

2.2 Data analyse 

2.2.1 Vergelijking tussen de gegevens van de vissers en van de A&W onderzoeker 

Om gebruik te kunnen maken van alle verzamelde gegevens (zowel van A&W onderzoekers 

mee aan boord als van de vissers zelf), wordt getest of er verschil zit in de vangst en bijvangst 

tussen de lichtingen met A&W onderzoeker aan boord en de lichtingen zonder A&W 

onderzoeker aan boord. Deze gegevens zijn gepaard geanalyseerd in tijd en ruimte. Om 

A 

B 
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spreiding in tijd te reduceren zijn de gegevens die zijn verzameld op de dagen met een A&W 

onderzoeker vergeleken met de gegevens die zijn verzameld op de dagen zonder A&W 

onderzoeker die in de tijd het dichtst bij elkaar lagen, waarbij het verschil in tijd maximaal een 

week is. Om ruimtelijke spreiding te reduceren zijn binnen deze dagen dezelfde fuiken gepaard 

met elkaar getest (bijv. fuik 1 wordt met fuik 1 vergeleken op de dag met en zonder A&W 

onderzoeker, fuik 2 met fuik 2, etc). Voor deze analyses is gebruik gemaakt van een gepaarde 

non-parametrische toets (Wilcoxon signed-rank test). 

2.2.2 Vangst en bijvangst 

Gebaseerd op de geregistreerde aantallen en de duur dat de fuiken hebben gestaan 

(inspanning) is per fuiklichting de vangst per fuik per week berekend. Er is voor deze maat 

gekozen omdat de fuiken over het algemeen wekelijks werden geleegd.  
 
In de resultaten sectie komen de volgende onderwerpen naar voren: 
 

 Vangst Chinese wolhandkrabben 

 Overzicht soorten en totale aantallen 

 Samenstelling gemiddeld per type fuik  

 Overzicht van de vangsten van trekvissoorten 

 Bijvangst per kilo krab  

 Percentage levende en dode bijvangst  
 

 

Om een indicatie te krijgen van de omvang van de bijvangst van de huidige 

wolhandkrabvisserij met aangepaste fuiken in relatie tot de (bij)vangst van fuiken die geen 

ontsnappingsmogelijkheden hebben, is een vergelijking gemaakt met de monitoringsreeks van 

trekvissen in de spuikommen bij Kornwerderzand (Imares, De Boois et al. 2015). Bij deze 

monitoringsreeks wordt gebruik gemaakt van vergelijkbare fuiken, maar dan zonder 

ontsnappingsmogelijkheden. Om de vergelijking te kunnen maken is voor de trekvissen die zijn 

bij gevangen bij de wolhandkrabvisserij het gemiddelde aantal vissen per fuik per etmaal 

berekend (CPUE), de maat die Imares aanhoudt bij de monitoringsreeks met traditionele 

fuiken. De reeks van Imares is in De Boois et al. (2015) beschreven over de periode 2001 tot 

2014. Omdat voor het onderzoek naar wolhandkrabvisserij de (bij)vangst is bij gehouden over 

de periode oktober 2014 - december 2015, is er geen één op één vergelijking mogelijk, maar 

het geeft wel een duidelijke indicatie van de gemiddelde vangst in de traditionele fuiken zonder 

ontsnappingsmogelijkheden in vergelijking tot vangst in de aangepaste fuiken.   
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3 Resultaten 

3.1 Dataverzameling A&W onderzoekers en vissers 

Een onderzoeker van A&W is bij Den Oever 105 keer van de 242 fuiklichtingen (43%) mee aan 

boord geweest en bij Kornwerderzand 27 keer van de 67 fuiklichtingen (40%) en 1320 keer van 

de 3540 korflichtingen (37%). Tijdens de belangrijke trekperiodes voor trekvissen lag dit 

percentage hoger: in de periode oktober-november en april-juni is bij Den Oever 92 keer van 

de 145 fuiklichtingen (63%) een onderzoeker van A&W mee aan boord geweest en bij 

Kornwerderzand 21 keer van de 30 fuiklichtingen (70%) en 1080 keer van de 1680 

korflichtingen (64%). 

 

Voor de Chinese wolhandkrabben, de twee meest voorkomende bijvangst soorten, te weten 

Haring en Pos (zie ook tabel 3.2), en de trekvissoorten is geanalyseerd of er verschillen zitten 

in aantallen tussen de gegevens die zijn verzameld door de vissers en door de A&W 

onderzoekers. Tabel 3.1 laat zien dat er weinig verschil zit tussen het gemiddeld aantal 

(bij)vangsten als er geen A&W onderzoeker aan boord was (Tabel 3.1. AW mee = nee) en als 

er wel een A&W onderzoeker aan boord was (Tabel 3.1. AW mee = ja).  

 

Tabel 3.1. Overzicht van de gemiddelde aantallen per week en de standaarddeviatie voor de soorten Wolhandkrab, 

Haring, Pos, Bot, Fint, Houting, Paling, Spiering en Driedoornige stekelbaars die zijn gevangen met een AW 

onderzoeker aan boord (AW mee = ja) en zonder een AW onderzoeker aan boord (AW mee = nee). 

 

  

Den Oever 
Fuiken (per fuik) 

Kornwerderzand 
Fuiken (per fuik) 

Kornwerderzand 
Korven (totaal) 

AW  
mee Soort Gemiddelde 

Standaard 
deviatie Gemiddelde 

Standaard 
deviatie Gemiddelde 

Standaard 
deviatie 

nee Wolhandkrab 31,9 20,7 37,7 27,7 222,5 127,2 

ja Wolhandkrab 37,8 30,5 18,0 25,8 187,75 69,0 

nee Haring 4,6 8,2 1,2 2,0 1 1,1 

ja Haring 9,2 15,6 2,7 4,2 0,75 0,8 

nee Pos 2,8 5,2 0,8 1,3 0,5 0,8 

ja Pos 16,1 37,5 0,7 1,2 1,5 1,6 

nee Bot 2,2 1,8 1,2 1,2 4,75 2,0 

ja Bot 3,5 3,1 1,0 0,6 1,25 1,26 

nee Fint 0,1 0,2 
    

ja Fint 0,0 0,0 
    

nee Houting 0,1 0,2 
    

ja Houting 0,2 0,5 
    

nee Paling 0,1 0,3 
    

ja Paling 0,1 0,2 
    

nee Spiering 0,1 0,5 0,3 0,8 2 2,7 

ja Spiering 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 0,8 

nee Dried.stekelbaars 0,1 0,3 0,7 0,8 1,75 2,3 

ja Dried.stekelbaars 0,4 1,0 0,0 0,0 0,25 0,4 
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Variatie in de aantallen binnen deze beide groepen (standaard deviatie) verschilt per soort en 

varieert vooral bij het de Wolhandkrab en Pos tussen dagen. Tabel 3.2 laat zien dat er geen 

statistische verschillen zijn tussen de gegevens van de vissers en die van de A&W 

onderzoekers voor deze betreffende soorten. Deze gegevens zijn gepaard geanalyseerd in de 

tijd (max. een week tussen twee lichtingen) en in de ruimte (dezelfde fuik op twee tijdstippen). 

 

Tabel 3.2  Resultaten van de Wilcoxon signed-rank testen waarbij de P-waarde aangeeft of er significante verschillen 

zijn gevonden tussen vissers en de A&W onderzoeker (niet significant bij p>0,05) (Den Oever n=19, 

Kornwerderzandfuiken  n = 9, Kornwerderzand korven n=6) 

Locatie Fuik-type Soort Z-value P-waarde 

Den Oever Fuiken    

  Wolhandkrab -0,503 0,615 

  Haring -0,560 0,575 

  Pos -1,244 0,214 

  Bot -1,360 0,174 

  Fint -1,000 0,317 

  Houting -1,000 0,317 

  Paling -0,577 0,564 

  Spiering -0,272 0,785 

  Driedoornige stekelbaars -1,134 0,257 

Kornwerderzand Fuiken    

  Wolhandkrab -0,943 0,345 

  Haring -1,342 0,180 

  Pos -0,447 0,655 

  Bot -0,378 0,705 

  Spiering -1,000 0,317 

  Driedoornige stekelbaars -1,633 0,102 

Kornwerderzand Korven    

  Wolhandkrab -0,477 0,655 

  Haring 0,000 1,000 

  Pos -1,000 0,317 

  Bot -1,342 0,180 

  Spiering -1,000 0,317 

  Driedoornige stekelbaars -0,447 0,655 

 

Op basis van deze resultaten zijn in de volgende analyses de gegevens van de vissers samen 

gevoegd met die van de A&W onderzoekers.  

 

3.2 Vangst Chinese wolhandkrabben 

De grafieken in figuur 2 laten het vangstverloop zien van de wolhandkrab gedurende het 

seizoen en per locatie.  
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Figuur 3.1 Vangst van wolhandkrabben uitgedrukt in A) het gemiddelde aantal kilo's per fuik/korflichting en B) het 

gemiddelde aantal per fuik/korflichting per week.  

 

3.3 Bijvangst 

3.3.1 Bijvangst algemeen 

Tabel 3.3 geeft een overzicht van de gevangen soorten en hun totale aantallen, berekend  over 

de gehele onderzoeksperiode.  
 

 

 

 

A 

B 
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Tabel 3.3 Overzicht van de totale aantallen (bij)vangsten.  

 
Soorten  Den Oever 

Fuiken 
(242 staweken) 

Kornwerderzand 
Fuiken 
(67 staweken) 

Kornwerderzand 
Korven 
(3540 staweken) 

Vijfdradige meun 
  

1 
Aalscholver 

 
1 

 Ansjovis 
 

1 
 Baars 489 108 17 

Blaasjeskrab 
 

1 
 Blankvoorn 31 18 9 

Bot 441 87 72 
Botervis 4 

 
3 

Brakwatergrondel 5 
 

1 
Brasem 20 6 

 Fint 5 
  Garnaal 405 56 779 

Grondel 5 
  Haring 3037 737 22 

Horsmakreel 
 

2 
 Houting 16 

  Kesselergrondel 
  

1 
Kolblei 6 

  Paling 13 3 0 
Penseelkrab 8 

 
10 

Pos 2151 278 139 
Puitaal 3 

 
5 

Ruisvoorn 2 
  Schar 7 
 

1 
Schol 

  
5 

Snoekbaars 493 26 10 
Spiering 70 21 55 
Driedoornige stekelbaars 24 30 24 
Steurgarnaal 598 5 197 
Strandkrab 2880 82 1963 
Tong 1 

  Wolhandkrab 7728 1929 6217 
Zeebaars 9 1 

 Zeedonderpad 23 
 

1 
Zeenaald 10 

 
1 

Zwartbekgrondel 123 10 406 
Zwemkrab 10 

  Steenbolk 7 
  Slakdolf 2 
  Winde 

 
1 

 Dikkop 4 
 

1 
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Soortensamenstelling 

In figuur 3.2 is de soortensamenstelling van de bijvangst weergegeven per locatie en per type 

fuik. 

 
Figuur 3.2 Soortensamenstelling bijvangst in A) de fuiken bij Den Oever, B) de fuiken bij Kornwerderzand, en C) de 

korven bij Kornwerderzand.  

 

A Den Oever 

Kornwerderzand fuiken 

Kornwerderzand korven 

B 

C 
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In de fuiken bij Den Oever bestaat de gemiddelde soortensamenstelling van de bijvangst 

voornamelijk uit Haring (28%), Strandkrab (26%) en Pos (20%) met daarnaast Baars (5%), Bot 

(4%), Garnaal (4%), Snoekbaars (5%) en overige soorten (9%). In de fuiken bij 

Kornwerderzand bestaat de soortensamenstelling voornamelijk uit Haring (50%) en Pos (19%) 

met daarnaast Baars (7%), Bot (6%), Garnaal (4%), Snoekbaars (2%), Strandkrab (6%) en 

overige soorten (7%). In de korven van Kornwerderzand is de soortensamenstelling anders 

met voornamelijk Strandkrab (53%) en Garnaal (21%) met daarnaast Zwartbekgrondel (11%), 

Bot (2%), Pos (4%), Spiering (3%), Steurgarnaal (5%) en overige soorten (3%). 

Wolhandkrabben zijn niet meegenomen in deze soortensamenstelling. 

 

3.3.2 Bijvangst trekvissen 

Tabel 3.4 geeft een overzicht van trekvissoorten en hun aantallen die gevangen zijn bij de 

wolhandkrabvisserij tijdens het onderzoek. De soorten Fint, Houting en Paling zijn in 

Kornwerderzand niet gevangen. De soorten Zalm, Zeeforel, Zeeprik en Rivierprik zijn op beide 

locaties niet gevangen. 

Tabel 3.4  Overzicht van de vangsten van trekvissoorten (totaal aantal gevangen vissen over gehele periode = 

staweken*aantal fuiken). 

Soort Den Oever 
Fuiken (242 weken) 

Kornwerderzand 
fuiken (67 weken) 

Kornwerderzand 
korven (3540 weken) 

Bot 441 87 72 

Fint 5 0 0 

Houting 16 0 0 

Paling 13 2 1 

Spiering 70 21 55 

Driedoornige stekelbaars 24 30 24 

Zalm  0 0 0 

Zeeforel 0 0 0 

Zeeprik 0 0 0 

Rivierprik 0 0 0 

 

 

 
De grafieken in figuur 3.3  geven het seizoensverloop weer van de trekvissoorten die zijn bij 
gevangen in de spuikommen van de Waddenzee. 
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Figuur 3.3 Gemiddelde vangst aan trekvissen gedurende het vangstseizoen bij A) Den Oever, B) Kornwerderzand in 

de fuiken, en C) Kornwerderzand in de korven. 
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3.3.3 Bijvangst per kilo krab  

Onderstaande tabel 3.5 geeft een overzicht van het aantal vissen dat wordt bij gevangen per 

kilo wolhandkrab voor de twee meest voorkomende soorten (Haring en Pos) en de trekvissen 

(Bot, fint, Houting paling, Spiering en Driedoornige stekelbaars). 

Tabel 3.5. Bijvangst uitgedrukt in het aantal vissen per kilo wolhandkrab (whk) over de gehele onderzoeksperiode.  

  Den Oever Kornwerderzand fuiken Kornwerderzand korven 

 Soort Aantal per kilo whk Aantal per kilo whk Aantal per kilo whk 

Haring 2,4 3,4 0,03 

Pos 1,7 1,3 0,2 

Bot 0,3 0,4 0,1 

Fint 0,004 0 0 

Houting 0,01 0 0 

Paling 0,01 0,004 0,001 

Spiering 0,05 0,1 0,08 

Driedoornige stekelbaars 0,02 0,1 0,03 

 

De lengtedistributie van de soorten is weergegeven in tabel 3.6 

Tabel 3.6. Lengtedistributie in cm. Gemiddelde ± standaarddeviatie. 

  Den Oever Kornwerderzand fuiken Kornwerderzand korven 

 Soort    

Haring 8 ± 3 9 ± 1 10 ± 1 

Pos 7 ± 1 9 ± 1 9 ± 1 

Bot 11 ± 6 14 ± 4 13 ± 5 

Fint 31 ± 5   

Houting 21 ± 2   

Paling 85 ± 10 87 ± 12 76 

Spiering 14 ± 3 13 ± 3 12 ± 3 

Driedoornige stekelbaars 6 ± 2 6 ± 1 7 ± 1 
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3.3.4 Percentage levende en dode bijvangst 

Een deel van de vissen dat wordt gevangen in de fuik als bijvangst, leeft nog op het moment 

dat de fuik geleegd wordt. Deze levende vissen worden direct weer over boord gezet. Het 

andere deel van de vissen is dood gegaan in de fuik. Onderstaande figuur geeft het percentage 

weer van vissen die nog leven tijdens het legen van de fuik en van vissen die zijn dood gegaan 

in de fuik. Het percentage levende en dode bijvangst verschilt per soort en is berekend voor de 

twee meest voorkomende soorten (Haring en Pos) en de trekvissen (Bot, Fint, Houting, Paling, 

Spiering en Driedoornige stekelbaars). 

 

Figuur 3.4. Percentage levende en dode vissen in de fuik op het moment dat de fuiken geleegd worden.   
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Box 1. Bijvangst aangepaste fuiken in relatie tot traditionele fuiken 

 

Om een indicatie te krijgen van de orde grootte van de bijvangst van trekvissen bij de 

wolhandkrabvisserij met aangepaste fuiken (ruiven en pvc-buis in de fuiken) in relatie tot fuiken 

die geen ontsnappingsmogelijkheden hebben, is er een vergelijking gemaakt met de 

monitoringsreeks van trekvissen die wordt uitgevoerd door Imares bij Kornwerderzand (De 

Boois et al. 2015). Imares gebruikt bij deze monitoring traditionele fuiken zonder 

ontsnappingsmechanisme voor vis (van Overzee et al. 2013). De fuiklichtingen van Imares zijn 

uitgedrukt in het aantal vissen per fuik per etmaal (CPUE, De Boois et al. 2015). In tabel 3.7 zijn 

de gegevens van de wolhandkrabvisserij uitgedrukt in zowel de gemiddelde vangst per fuik per 

week als per fuik per etmaal. Deze gemiddelden zijn berekend over de monitoringsperiode die 

plaats vindt in oktober-november en april-mei-juni.  

 

Tabel 3.7  Gemiddelde (bij)vangst per fuik per week en per fuik per etmaal over de maanden oktober-november en april-

mei.  

 Den Oever 

 

Kornwerderzand 

(fuiken) 

Kornwerderzand 

(korven) 

Soort week etmaal week etmaal week etmaal 

Bot 2,60 0,37 1,79 0,26 0,04 0,005 

Fint 0,02 0,003 0 0 0 0 

Houting 0,14 0,02 0 0 0 0 

Paling  0,08 0,01 0,07 0,01 0,006 0 

Spiering 0,41 0,06 0,04 0,006 0,004 0,0006 

Driedoornige stekelbaars 0,16 0,02 1 0,14 0,01 0,002 

 

In onderstaande tabel wordt de vergelijking gemaakt met traditionele fuiken (geen ruiven, 

maaswijdte 20 mm). Hierin komt naar voren dat de bijvangst van de wolhandkrabvisserij zeer 

gering is in verhouding tot traditionele fuiken die bij monitoringsprogramma’s van diadrome vis 

worden gebruikt. Uit het rapport van De Boois et al. (2015) kunnen voor de soorten uit tabel 3.7, 

de volgende aantallen worden berekend:  

 

Tabel 3.8  Gemiddelde (bij)vangst per fuiketmaal (CPUE) van de aangepaste fuiken en korven van de 

wolhandkrabvissers en de dichte fuiken voor het monitoren van diadrome vis.  

Aantal per fuiketmaal (CPUE) Periode 2014-2015 
 

Periode 2001-2014 

 
Den Oever Kornwerderzand 

 
Kornwerderzand 

Soort Aangepaste fuik Aangepaste fuik Korf Dichte fuik 

Bot 0,37 0,260 0,005 12,38 

Fint 0,003 0,000 0,000 9,67 

Houting 0,02 0,000 0,000 0,00 

Paling 0,01 0,01 0,000 5,60 

Spiering 0,06 0,006 0,0006 200,54 

Driedoornige stekelbaars 0,02 0,140 0,002 353,22 

 

Aantallen vissen die gevangen worden bij de wolhandkrabvisserij met aangepaste fuiken liggen 

vele malen lager dan de aantallen die gevangen worden met dichte fuiken zonder 

ontsnappingsmechanisme. Hoewel er een vergelijking gemaakt is tussen het gemiddelde over 

2001-2014 voor de dichte fuiken en het gemiddelde over 2014-2015 voor de aangepaste fuiken, 

laat deze analyses zien dat de ontsnappingsmechanismen duidelijk effect hebben en dat de 

bijvangst gering is. 
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4 Conclusies 

De bijvangst van de fuikenvisserij in de Waddenzee is nog niet eerder onderzocht. In dit 

onderzoek is de bijvangst van de Chinese wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de 

Afsluitdijk (Waddenzeezijde) in kaart gebracht, gedurende de periode van oktober 2014 t/m 

december 2015. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre er sprake is van 

(ongewenste) bijvangst bij de huidige visserij op wolhandkrab in de spuikommen van de 

Waddenzee door middel van vaste vistuigen. 

 

Om de omvang en samenstelling van de bijvangst van de wolhandkrabvisserij te bepalen, is 

gebruik gemaakt van gegevens die verzameld zijn door betrokken beroepsvissers (Kay WR4- 

Den Oever, van Malsen WON1-Kornwerderzand) en door onderzoekers van A&W die 

steekproefsgewijs mee aan boord gingen bij deze vissers. Na analyse is gebleken dat er geen 

statistische verschillen waren tussen de gegevens van de vissers en die van de A&W 

onderzoekers. Op basis hiervan zijn de gegevens van de vissers samengevoegd met die van 

de A&W onderzoekers.  

 

Uit de monitoring van de afgelopen twee jaren blijkt dat er over de periode 2014-2015 

gemiddeld bij Den Oever 6.0 kg wolhandkrab per fuik per week werd gevangen. Bij 

Kornwerderzand werd over deze periode 5.0 kg wolhandkrab per fuik per week gevangen en 

0.2 kg wolhandkrab per korf per week. In de fuiken bij zowel Den Oever als Kornwerderzand 

bestond de bijvangst voornamelijk uit Haring (28% en 50%, respectievelijk) en Pos (20% en 

19%, respectievelijk). In de korven van Kornwerderzand bestond de bijvangst voornamelijk uit 

Strandkrab (53%) en Garnaal (21%). In verhouding tot de kilo's gevangen krab ligt het aantal 

bijgevangen vissen laag. Gemiddeld genomen worden er in de fuiken 2,3 Haringen en 1,4 

Possen per kilo wolhandkrab gevangen. In de korven ligt dit een stuk lager met 0,04 Haringen 

en 0,26 Possen per kilo. De bijvangst Haring en Pos is grotendeels dood (~80-95%). Haring 

lijkt moeilijk te kunnen overleven in de fuiken en de zoetwatervis Pos (en daarnaast ook Baars 

en Snoekbaars) vormt 'ongewenste' uitspoeling vanuit het IJsselmeer. Zoetwatervis die 

ongewenst in de Waddenzee terechtkomt bij het naar buiten spuien van zoetwater heeft weinig 

overlevingsmogelijkheden in het zoute water en kan door de geringe intrekmogelijkheden in de 

Afsluitdijk veelal niet meer terugzwemmen. Aantallen van andere gevangen vissen lagen 

beduidend lager (zie tabel 3.2 & 3.4) 

 

De bijvangst van trekvissen is gering. Het grootste gedeelte bestaat uit Bot (gemiddeld 0,33 bot 

per kilo wolhandkrab in de fuiken en 0,1 Bot per kilo wolhandkrab in de korven), maar daar leeft 

~ 90 % nog van, wat bij het lichten van de fuik direct over boord wordt gezet. Na Bot, wordt 

Spiering het meest gevangen (0,06 Spiering per kilo wolhandkrab in de fuiken en 0,061 

Spiering  per kilo wolhandkrab in de korven) waarvan ~ 40 % nog levend is. Het gaat bij 

Spiering waarschijnlijk om zowel vissen uit de Waddenzee als uit het IJsselmeer. Houting is bij 

Den Oever ook relatief veel gevangen (0,016 Houtingen per kilo wolhandkrab in de fuiken, 

hiervan is ~ 17% levend). Het gaat hier waarschijnlijk om Houting die vanuit het IJsselmeer is 

mee gezwommen/gespoeld met het spuiwater, aangezien Houting in de Waddenzee bijna niet 

wordt aangetroffen. Driedoornige stekelbaarzen werden vooral in het voorjaar van 2015 

gevangen.  

 

De analyses laten zien dat de aantallen vissen die gevangen worden bij de wolhandkrabvisserij 

met aangepaste fuiken vele malen lager zijn dan de aantallen die gevangen worden met dichte 

fuiken zonder ontsnappingsmechanisme. Hoewel er een vergelijking gemaakt is tussen het 

gemiddelde over 2001-2014 voor de dichte fuiken en het gemiddelde over 2014-2015 voor de 
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aangepaste fuiken, laat deze analyse wel zien dat de ontsnappingsmechanismen duidelijk 

effect hebben en dat de bijvangst gering is. 

 

Over het algemeen is de omvang van de wolhandkrabvangst en de bijvangst iets groter bij Den 

Oever dan bij Kornwerderzand. Het lijkt erop dat de trek van wolhandkrabben en trekvissen 

eerder in het jaar plaatsvindt bij Den Oever en dat hier ook meer individuen langs migreren. 

Hoewel er dus lokale verschillen zijn tussen Den Oever en Kornwerderzand, zijn de trends en 

bijvangsten vergelijkbaar. Bij het gebruik van korven om wolhandkrabben te vangen is de 

bijvangst het laagst. Het plaatsen van korven is alleen niet mogelijk bij Den Oever, omdat het 

water hier snel diep wordt waardoor het erg hard stroomt. Door te monitoren bij Den Oever en 

Kornwerderzand geeft dit onderzoek een representatief beeld van de bijvangst van de huidige 

wolhandkrabvisserij in de Waddenzee omdat deze visserij zich concentreert langs de 

Afsluitdijk.  
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