Als een vis in het water
Vis in de Grevelingen
Duik met ons mee en voel je als een vis in het water in de Grevelingen. Welke plekken
zoek je graag op? Waar vind je eten? Waar kom je vandaan en welke reis maak je? In deze
folder wordt ingegaan op de leefgebieden voor vissen, de verschillende visgroepen die in
de Grevelingen voorkomen, hun rol in het voedselweb en hoe Staatsbosbeheer de vissen
wil helpen het leefgebied te verbeteren.
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Leefgebieden voor vis

Grevelingen zijn er vier kenmerkende leefgebieden:
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In deze gebieden voelen vissoorten zich thuis. In de
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bereikbaarheid van verschillende typen leefgebieden.
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De kwaliteit van leven voor de vissen in de Grevelingen

elden
asv
r
g

Zandbodems beslaan het grootste deel van de
Grevelingen. Vooral bodemsoorten als platvissen (tong,
bot) en grondels gebruiken de zandbodem voor het
vinden van voedsel. Helaas vindt er bijna iedere zomer
sterfte plaats, doordat vissen en hun voedsel dicht op de
bodem leven en stikken door het lage zuurstofgehalte.
Dit probleem ontstaat doordat er te weinig beweging
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in het water is. Meer doorstroming in het water
door bijvoorbeeld herstel van (beperkt) getij, kan dit
probleem verminderen.
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Schorranden vormen een uitstekend opgroeigebied
voor jonge vis, zoals zeebaars en platvisjes. Dit leefgebied is vrij ondiep en het water warmt daardoor

Vogelvoedsel

snel op. Er is veel structuur om te schuilen en voedsel
is er ruim aanwezig. Een toename van de nu beperkt
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estuarium vissen

aanwezige schorranden draagt bij aan de omvang van
dit belangrijke leefgebied.
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Schelpdierbanken bieden een harde structuur met veel
schuilplaatsen. De rijke variatie trekt vele vissoorten aan
zoals de botervis, zwarte grondel, gehoornde slijm-vis
en zeedonderpad. Ze komen hier om te schuilen, voedsel
te vinden en te paaien. De soortenrijkdom van vis,
maar ook van andere soorten, is hoog op deze banken.
Vanwege de functie voor vis is het behouden van
bestaande, maar ook het stimuleren van de ontwikkelmogelijkheid van nieuwe banken, van groot belang.
Zeegrasvelden bieden structuur en bescherming
voor jonge vis en zijn rijk aan voedsel. Soorten als het
zeepaardje en de zeestekelbaars zijn gehecht aan dit
leefgebied. Zeegras was vroeger in grote delen aanwezig
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in de Grevelingen, nu is het verdwenen. Herstel van dit
leefgebied is dan ook belangrijk voor het verbeteren van
de visstand, en voor het zeepaardje in het bijzonder.
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Visgroepen
In de Grevelingen leven diverse typen visgroepen. Op
welke manier vissen gebruik maken van de Grevelingen
is afhankelijk van de visgroep waartoe zij behoren.
Deze zogenaamde visgilden hebben elk hun eigen
kenmerken:
Trekvissen bewegen tussen zoet en zout water. De
Grevelingen gebruiken ze vooral voor de doortrek naar
voortplantingsgebieden in de rivieren (bijvoorbeeld

Groene zeedonderpad, estuariumvis

fint en rivierprik) of polderwateren (driedoornige
stekelbaars). Omgekeerd maken sommige soorten de
tegenovergestelde beweging: zij trekken in het begin
van hun leven richting de rivieren en groeien daar op.
Als volwassen dieren trekken soorten als aal en bot
juist naar zee voor de paai.
Estuariumvissen leven op de grens van zoet en zout
water. Soorten als botervis en dikkopje komen in de
Grevelingen uit het ei en gaan er uiteindelijk ook dood,
zonder deze te verlaten. Zij planten zich voort, groeien

Botervis, estuariumvis

op, schuilen en voeden zich in de Grevelingen. Zij zijn
daardoor extra gevoelig voor aantasting of verdwijnen
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van belangrijke leefgebieden in de Grevelingen.

De kraamkamerfunctie van de Grevelingen is door de
aanwezigheid van voedsel en schuilplaatsen belangrijk
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rol in het voedselweb van de delta.

rondzwemmen, zoals de hondshaai.
Van oudsher was de Grevelingen een opgroeilocatie
met een open verbinding met de Noordzee en een
natuurlijke zoet-zoutovergang voor jonge vis. Met
de komst van Deltawerken is de verbinding met de
Noordzee en de rivieren verminderd of verdwenen, en
daarmee is de kraamkamerfunctie verzwakt.

Voedsel voor visetende vogels
Kleine vissen spelen een belangrijke rol in het
Zeebaars, zeevis

voedselweb van kustwateren en estuaria. Zo zijn
grondels, haring en jonge platvissen cruciaal
als energiebron voor roofvissen hogerop in de
voedselketen. Op hun beurt eten dergelijke prooivissen
algen en kleine organismen (zoals plankton). Ook bij
visetende vogels, zoals fuutachtigen en middelste
zaagbekken die in grote aantallen overwinteren in
de Grevelingen, staat dit stapelvoedsel op het menu.
Net als bij kustbroedvogels als visdieven. Zo vormt
vis een belangrijke schakel in het voedselweb van de
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Grevelingen.

Jeroen Helmer

Schelpdierbank, een hotspot van biodiversiteit

Kansen voor vis
Maatregelen voor vis zijn gericht op het herstellen
van verbindingen en leefgebieden. Vooral trekvissen
zijn gebaat bij een goede doortrek naar het zoete
rivierengebied in Nederland en over de grenzen
heen, een goede uittrek naar zee en zijwaarts de
polderwateren in. Een aantal kansrijke maatregelen
hebben wij op een rij gezet:

Verbinding met zoet- en
zoutwatersystemen
Noordzee Met de aanleg van de Brouwersdam in
1971 is de Grevelingen afgesloten van de Noordzee.
De getijdedynamiek in de Grevelingen ging verloren.

Grote zeenaald

Hoewel in 1978 de Brouwerssluis is opengesteld bleef
de uitwisseling beperkt. Door een grotere doorlaat in
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Jaarrond openstellen van de Flakkeese Spuisluis verbindt

Grevelingen als kraamkamer voor vissen.

de Oosterschelde en zal de soortenrijkdom in de
Grevelingen een zetje de goede kant op geven. Een
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Rapport Vis in de Grevelingen
Bureau Waardenburg, Stichting RAVON en Stichting ANEMOON
hebben in opdracht van Staatsbosbeheer een rapport over
de rol van en kansen voor vis in de Grevelingen opgesteld.
Deze folder is een samenvatting van het rapport en beschrijft
de kansen en mogelijke maatregelen voor
verbetering van de leefkwaliteit voor de vissen in
de Grevelingen. Voor meer informatie, scan de
QR code om naar het rapport te gaan.
Staatsbosbeheer LIFE IP Deltanatuur
Het onderzoek naar de rol en kansen voor vis in de
Grevelingen is mede gefinancierd vanuit het programma LIFE
IP Deltanatuur. Dit programma heeft als doel het verbinden
van mensen, organisaties en systemen. Hierin past de
Grevelingen dan ook uitstekend. Verdere ontwikkeling van
de Grevelingen stimuleert ook het leven in aangrenzende
systemen.
Driedoornige stekelbaars

directe verbinding met het Volkerak, bijvoorbeeld via een
vismigratierivier, is een optie die de vissen van zout naar
zoet water kan laten zwemmen.
Polderwateren Het zoete polderwater stroomt nu nog
mondjesmaat richting de Grevelingen en is gereguleerd
door gemalen en stuwen. Een verbeterde verbinding met
de polders levert een kleine, maar belangrijke zoet-zout
overgang op. Vispassages zijn een kansrijke maatregel
voor trekvissen zoals driedoornige stekelbaars. Zij trekken
graag de polders in op zoek naar voedsel en om op te
groeien. Hun leefgebied neemt daardoor toe.

Herstel leefgebieden
Voor een rijkere en meer gevarieerde visstand in
de Grevelingen is het nodig om de leefgebieden te
beschermen en uit te breiden. Dit is vooral belangrijk
voor de beperkt aanwezige schelpdierbanken en
hardsubstraat gebieden, zoals dijkbekleding, maar ook
voor de nog zeldzamere schorranden en zeegrasvelden.
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Het planten van zeegras heeft al enig succes opgeleverd.

Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta

Daarnaast voelt vis zich goed thuis in (kunst)riffen, en
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dragen beschutte kreekjes en ondiepe randen langs de
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oever bij aan een rijke visstand.
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