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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Het merken van de salmoniden (zalm en zeeforel) heeft als doel de nulpuntsituatie 
van het intrekmoment vanuit de voordelta door de Haringvlietdam vast te leggen. In 
januari 2008 wordt het spuibeheer veranderd waarbij enkele sluisdeuren gedurende 
eb en vloed (beperkt) open blijven (sluisbeheer volgens alternatief “de Kier”). De 
verwachting is dat de intrekmogelijkheden verbeteren. Om dit te toetsen wordt voor 
en na 2008 gekeken naar het exacte moment van intrek van salmoniden in relatie tot 
het spuibeheer. Daarnaast moet het onderzoek informatie opleveren over het 
migratiegedrag van vissen in het benedenrivierengebied. Om dit mogelijk te maken 
worden salmoniden voorzien van een transponder (implanteren in de buikholte) en 
wordt er een uitwendig merk, de zgn. VI-tag aangebracht in het doorzichtige weefsel 
achter het oog. De migratie van salmoniden wordt in beeld gebracht door de 
registraties van de geïmplanteerde dieren te volgen op de verschillende stations 
gelegen in Nederland en Duitsland (zie figuur 1 en tabel 1). 
 

 
Figuur 1.  Ligging van de detectiestations 
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Table 1. Namen en locaties van de detectiestations. 
Detectiestation Rivier(tak) of meer Locatie 

 
Start datum 

 
2 IJssel Kampen 01-12-96 
5 Spui Zuidland 01-12-96 
6 Dordtsche Kil ‘s-Gravendeel 01-12-96 
7 De Noord Alblasserdam 01-12-96 
8 Beneden Merwede Boven Hardinxveld 01-12-96 
9 Lek Nieuwegein 01-12-96 
10 Waal Vuren 01-12-96 
11 Bergsche Maas Capelse Veer (Dussen) 01-12-96 
12 Grensmaas Stevensweert 01-12-96 
13 Rijn Xanten (BRD) 22-05-97 
14 Oude Maas Spijkenisse 03-11-97 
15 Roer St. Odiliënberg 19-06-98 
16 Sieg Menden (BRD) 01-07-98 
19 IJsselmeer Den Oever 24-02-00 
18 IJsselmeer Kornwerderzand 24-02-00 
25 Maas Sambeek 21-09-00 
23 Maas Balgoij 21-09-00 
26 Maas Afferden 21-09-00 
24 Maas Sambeek beneden stuw 01-10-01 
22 Haringvliet  Stellendam zuid 01-11-01 
21 Haringvliet  Stellendam noord 03-12-01 
28 Maas  Borgharen 10-10-01 
27 Maas Itteren 01-05-03 
K4 Maas  Linne wkc 04-09-02 
R2 Maas  Linne vistrap 09-09-03 
33 Maas  Linne dorp 27-08-02 
K2 Maas  Alphen wkc 04-09-02 
R1 Maas  Alphen vistrap 09-09-03 
32 Maas Lith dorp 27-08-02 
31 Nederrijn Arnhem 24-02-05 
30 Nederrijn Maurik 16-03-05 
29 Nederrijn Hagestein 17-03-05 

 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is het implanteren van transponders in totaal 150 
zalmen en/of zeeforellen, gevangen gedurende de fuikvisserijen in de voorjaars- , 
zomer- en najaarsperiode van 2006 ter hoogte van de Haringvlietdam. Aan de 
gezenderde vissen zal een aantal metingen uitgevoerd worden en zal 
lichaamsmateriaal (schubben en stukje vetvin) afgenomen worden voor 
leeftijdsbepaling en genetische analyse van soort en herkomst.  
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2 Uitvoering  

2.1 Algemeen 

Operatieprotocol 
Aan de basis van het implanteren van transponders staat het operatieprotocol in 
Vriese (1995), dat tot stand is gekomen door literatuuronderzoek en een uitgebreid 
laboratoriumonderzoek in het Viskweekcentrum Valkenswaard. In de loop der jaren 
(vanaf 1996 in de praktijk) zijn maar liefst een kleine duizend zalmen en zeeforellen 
gemerkt, in divers onderzoek voor RWS-RIZA / regionale directies RWS 
(migratieroutes van zeeforel (Vaate & Breukelaar, 2001); nulpuntsituatie Kier 
Haringvliet; vispassage onderzoek in de Maas).  
 
Het verkrijgen van zalm en zeeforel 
De passieve bevissing in de Voordelta van het Haringvliet is uitgevoerd door Visserij-
bedrijf M. de Visser met behulp van grote hokfuiken. Dit bedrijf vist in principe het 
hele jaar door op eerder genoemde locatie, afgezien van langdurige vorstperioden, 
perioden van hele hoge temperaturen en/of perioden met veel wind. De fuiken zijn 
tweemaal per week gelicht. Wanneer salmoniden onderdeel van de fuikvangst zijn, 
worden deze direct naar de Buitenhaven van Stellendam gebracht, alwaar de vissen 
werden opgeslagen. 
 
Opslag van de zalm en zeeforel 
Bij passieve bevissing is opslag van zalm en zeeforel gedurende enkele dagen 
noodzakelijk. Door het overwegend incidentele karakter van de vangsten is het niet 
altijd mogelijk om na de melding van een vangst, de volgende dag de vis te voorzien 
van een transponder. Voor de opslag is een grote vistank (2400 l) gebruikt, die 
continue werd voorzien van vers water door middel van een dompelpomp. De vistank 
staat op een ponton van RWS aan de zuidzijde van de Buitenhaven en is afgesloten 
met een hangslot. Gedurende het project hebben vissen niet langer dan 2 dagen in 
opslag gezeten. 
 
Registratie van viskenmerken 
Alle voor het onderzoek belangrijke kenmerken (vangstmoment, vork- en totaalengte, 
gewicht, nummer van de transponder en nummer van de VI-tag en eventuele 
bijzonderheden) zijn door het onderzoeksteam geregistreerd. In de eerste 2 weken 
van het onderzoek is verzuimd de vorklengte van de salmoniden te meten. Tevens 
zijn schubmonsters en materiaal voor DNA onderzoek verzameld. In de rest van de 
looptijd van het project zijn alle waarnemingen verder correct uitgevoerd. 
 
Implantatie van de transponders 
Voor het implanteren van de transponders in de salmoniden is gebruik gemaakt van 
het operatieprotocol (Vriese, 1995) dat hiertoe speciaal is ontwikkeld. Zoals eerder 
opgemerkt blijkt het mogelijk in een proefsituatie vissen (met een lengte van 
tenminste 39 cm) te voorzien van een transponder zonder enige mortaliteit. In 
overleg met de opdrachtgever is besloten om als minimumlengte een lengte van 45 
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cm aan te houden of een gewicht van 1 kilogram, ook indien kleine transponders 
gebruikt worden. In de praktijk zal het vangen van de vis en eventueel het in opslag 
houden een aanslag betekenen op de conditie, als gevolg waarvan toch rekening 
gehouden moet worden met enige sterfte. In de looptijd van dit onderzoek hebben 
zich echter geen sterfgevallen van salmoniden voorgedaan. 
 
In grote lijnen verloopt de implantatie van de transponders als volgt: de vis wordt in 
verdovingsstadium 3 gebracht door toepassing van een oplossing van benzocaïne, 
waarvan de concentratie afhankelijk is van de grootte van de vis en de temperatuur 
van het water. Vervolgens wordt de vis in de daarvoor ontwikkelde operatie-
opstelling gebracht, waarna het life-support systeem wordt aangesloten. Semi-steriel 
werkend (steriele doeken, handschoenen en operatiemateriaal) wordt een incisie 
(lengte 3-4 cm) langs de linea alba gemaakt tussen borst- en buikvinnen, er voor 
zorg dragend dat de inwendige organen niet worden beschadigd. Na een inwendige 
controle wordt vervolgens de steriele transponder in de buikholte aangebracht. De 
incisie wordt door het aanbrengen van een viertal afzonderlijke hechtingen (Vicryl® 
3/0, 2/0 of 0/0 FS-1 Ethicon, afhankelijk van de grootte van de vis) gesloten. Hierbij 
worden huid en spierweefsel tegelijk gehecht. Belangrijk is dat de incisieranden goed 
aansluiten en dat de hechtingen voldoende strak worden gelegd. Voor details met 
betrekking tot onder meer de implantatie wordt verwezen naar Vriese (1995). Na de 
operatie kan de vis gedurende enige tijd herstellen in de vistank. 
 
Bij het vertonen van normaal gedrag zijn de gemerkte vissen benedenstrooms van 
de Haringvlietdam in de Voordelta uitgezet. Normaliter was hiervoor inzet van 
vaartuigen van VisAdvies noodzakelijk. In 2006 zijn de medewerkers van VisAdvies 
op uitstekende wijze geholpen door een aantal plaatselijke sport- en beroepsvissers, 
te weten de heren Van Leeuwen, Stroo en de familie Seters. Zij waren op elk 
moment bereid een helpende hand toe te steken en zorgden ervoor dat de 
salmoniden met hun vaartuigen op de beste uitzetlocatie konden worden gebracht, 
zelfs bij verhoudingsgewijs zwaar weer.  
 
Het uitwendige merk 
Teneinde de vis uitwendig herkenbaar te maken is gebruik gemaakt van VI (Visible 
Implant)-tags. Het betreft een biocompatible kunststof alfanumeriek merk dat door 
middel van een speciale injector wordt aangebracht onder het doorzichtige weefsel 
van het ooglid (vlak achter en iets boven het oog) van de vis. Daar relatief grote 
vissen worden gemerkt, is de grootste maat VI-tag toegepast. Dit merk is redelijk 
opvallend, terwijl de retentie zonder meer goed te noemen is (de VI-tag is 
oorspronkelijk ontwikkeld voor het merken van dergelijke volwassen salmoniden). 
 
Ruchtbaarheid aan merkactie 
Via diverse kanalen (Website VisAdvies, RWS-nieuwsbrief, hengelsportbladen, 
directe benadering van beroeps- en sportvissers op de locatie etc.) is ruchtbaarheid 
gegeven aan het onderzoek. Dit om een goede bekendheid van de actie te 
verkrijgen, waarmee de kans is gemaximaliseerd dat eventueel door derden 
gevangen gemerkte vis weer wordt teruggezet en gemeld bij de uitvoerende 
instanties. Gedurende de looptijd hebben er geen terugmeldingen plaatsgevonden. 
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Wettelijke aspecten 
Voor het onderzoek zijn de benodigde vergunningen, toestemmingen en 
ontheffingen geregeld, voor zover noodzakelijk. 
Het betreft:  
� plaatsen opslagtank; 
� opstellen proefplan DEC; 
� Inlichten AID en RWS over visserijactiviteiten; 
� Ontheffing aanvragen bepalingen visserijwetgeving voor de vangst van zalm en 

zeeforel. 

 
VisAdvies is geregistreerd als onderzoeksinstituut in het kader van de wet op de 
dierproeven (WOD). De betrokken medewerkers hebben artikel 12 en artikel 9 
bevoegdheden in de zin van het Dierproevenbesluit.  
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3 Beschrijving en evaluatie van het veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn aangevangen in week nummer 15. Op 12 april zijn de 
eerste 7 vissen gemerkt. In de 2e helft van april werden er geen salmoniden meer 
gevangen, hoewel de condities voor vangst goed waren te noemen (redelijk veel 
afvoer en westenwind). Pas in de 2e week van juni werden er weer vissen gevangen. 
Gedurende de maand juni bleven de vangsten goed. De laatste vissen van het 
voorjaar/zomer werden gevangen in de eerste week van juli. In de rest van de 
maand juli, in augustus en september werden in het geheel geen salmoniden in de 
fuiken aangetroffen. In de warmste zomerweken zijn de fuiken, vanwege overmatige 
aangroei, verwijderd. In de tweede week van oktober werden weer beperkte 
aantallen salmoniden gevangen (in totaal 5 exemplaren). Daarna zijn er tot eind 
november geen vangsten van salmoniden meer gedaan. 
 
Over het algemeen is het veldwerk prima verlopen. Dit was mede te danken aan de 
inzet van de eerder genoemde sport- en beroepsvissers. Een enkele keer is de 
pomp die de tank op het ponton voorziet van vers water, door stroomstoring buiten 
werking geraak. Een keer is dit zelfs opzettelijk veroorzaakt. Na de zomer bleek de 
onderste afsluitklep van de tank defect. Niet duidelijk is of vandalisme hiervan de 
oorzaak was; in ieder geval leek de klep geforceerd. Als gevolg hiervan hebben 
medewerkers van VisAdvies wat vaker naar de locatie moeten afreizen om 
herstelwerkzaamheden uit te voeren, waarmee de beschikbare hoeveelheid arbeid in 
het project onder druk kwam te staan. In de tweede helft van juni is, door een 
communicatiefout de voorraad aan VI-tag opgeraakt als gevolg waarvan 16 vissen 
niet voorzien konden worden van een VI-tag. 
 
In totaal zijn er 3 vissen dood aangetroffen in de tank op het ponton. Op 14 juni 
betrof het één exemplaar van ongeveer 50 cm lengte, zonder waarneembare 
oorzaak gestorven (wellicht inwendig beschadigd bij het lichten van de fuik). Op 
donderdag 8 juli zijn twee dode exemplaren aangetroffen in de tank. Deze vissen 
waren eerder op 6 juli in de tank gedaan; toen bleek echter de elektriciteits-
voorziening onderbroken waardoor er geen water door de tank stroomde en de 
vissen als gevolg van zuurstofgebrek en warmte zijn overleden. 
 
In totaal zijn twee gemerkte vissen teruggezien in de tank op het ponton 
(terugvangsten). Het betrof de vis met transpondernummer 2035 gemerkt op 8 juni 
en teruggezien op 21 juni en de vis met transpondernummer 2044 gemerkt op 14 
juni en teruggezien op 29 juni in de tank. Deze vissen zijn, in goede conditie, weer 
opnieuw uitgezet. 
 
Voor het overige was het opvallen dat de salmoniden in het begin van het seizoen in 
aanzienlijke mate aangedaan waren door bloedzuigers. Bij de betreffende vissen zijn 
deze zo veel mogelijk verwijderd tijdens de merkprocedure. Verder bleek één vis 
(een zalm) met zekerheid afkomstig van een merkprogramma van de Sieg. De vis 
had een gele Floy tag met nummer 0993 in de rugmusculatuur. Ook deze vis was 
ernstig aangedaan door bloedzuigers en was erg mager. De Floy tag was overigens 
nog zeer goed bevestigd, waarbij er geen tekenen waren van ontsteking o.i.d. Op de 



 Beschrijving en evaluatie van het veldwerk 

 

© VisAdvies B.V.  8 

  

tweede merkdag 19 april is nog een zalm aangetroffen met een vetvinamputatie. De 
herkomst van deze vis kon niet met zekerheid worden achterhaald. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze ook uit een Duits uitzettingsprogramma komt. 
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4 Overzicht van de merkresultaten 

4.1 Totale vangsten per soort 

In bijlage I wordt een overzicht gegeven van de gegevens per gemerkte vis. In totaal 
zijn 57 salmoniden tot en met eind november 2006 gemerkt. Het betrof 12 zalmen en 
45 zeeforellen, volgens de determinaties in het veld. In bijlage II wordt een overzicht 
gegeven van de gemaakte foto’s van de vissen. 

4.2 Groottestructuur per soort 

Zalm 
Van de 12 gevangen zalmen is een lengte-frequentieverdeling gemaakt, 
weergegeven in onderstaande figuur (figuur 2). 
 

Aantal zalmen gemerkt in 2006
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Figuur 2.  Lengte-frequentieverdeling van de in 2006 gevangen en gemerkte zalmen 
 
Doordat er zo weinig individuen zijn gevangen, kunnen er geen uitspraken worden 
gedaan over jaarklassen enz. Wel is duidelijk uit de figuur dat er zowel 1-SW(sea 
winter) vissen met een lengte rond de 60 cm als 2-SW vissen met een lengte rond de 
80 cm aanwezig zijn. Hoe oud deze vissen precies zijn en of ze al eens eerder 
hebben gepaaid kan alleen worden afgeleid uit een microscopische analyse van de 
genomen schubben. 
 
Zeeforel 
In de figuur op de volgende pagina is de lengte-frequentieverdeling weergegeven 
van de 45 gevangen zeeforellen. 
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Aantal zeeforellen gemerkt in 2006
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Figuur 3.  Lengte-frequentieverdeling van de in 2006 gevangen en gemerkte zeeforel 
 
Duidelijk in de figuur is dat er een aanzienlijke groep vissen met een lengte rond de 
50 cm aanwezig is. Het betreft hier zeer waarschijnlijk 1-SW vissen. Voor de rest zijn 
er een beperkt aantal grotere dieren gevangen (2-SW vissen) en zelfs een 
exemplaar van 92 cm, zijnde waarschijnlijk een 3-SW vis. Ook hiervoor geldt dat dit 
alleen met zekerheid is te zeggen aan de hand van een schubbenanalyse. 
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5 Interpretatie van de vangsten. 

Na het slechte vangstjaar 2005, kenmerkt 2006 zich eveneens als een vangstjaar 
met een vreemd verloop. Al vroeg in het seizoen dienen zich de eerste vissen aan, in 
aantallen die de verwachting wekken dat het een heel goed vangstjaar gaat worden. 
In de eerste week in april worden 7 vissen gevangen. In die week daarna 6 vissen. In 
deze 2 weken worden verhoudingsgewijs veel zalmen aangetroffen. Vervolgens 
stoppen de vangsten. In de rest van de maand april en in de hele maand mei worden 
er in het geheel geen salmoniden gevangen, hetgeen zeer ongebruikelijk mag 
worden genoemd. Pas relatief laat, in juni, komen de vangsten weer op gang. De 
maand juni kenmerkt zich als een goede maand qua aantallen salmoniden in de 
vangst. Door deze goede vangsten ontstaat de verwachting dat de vangsten in de 
maand juli ook wel goed zullen zijn, net zoals in andere goede jaren. Echter, in de 
eerste week van juli worden de laatste vissen gevangen van voorjaar/zomer 2006.  
 
Niet uit te sluiten is dat de uitzonderlijk warme zomer er debet aan is dat de intrek 
van salmoniden zo snel is gestopt. Echter, heel waarschijnlijk is het niet. In al die 
jaren dat er bij het Haringvliet al salmoniden worden gevangen, is het vaker zo dat 
het merken moet stoppen omdat de condities om de vis te opereren niet goed meer 
zijn (te warm) of omdat de vissen te snel beschadigen in de fuiken door hoge 
activiteit, terwijl er toch nog aanbod blijft van salmoniden. Niet uit te sluiten is dat de 
voedselsituatie in de voordelta invloed heeft op de aanwezigheid van salmoniden (en 
dan met name zeeforel) ter plaatse. Salmoniden foerageren ter plaatse op grote 
scholen sprot en jonge haring, die op hun beurt weer afkomen op voedsel in het 
zoete water dat door de Haringvlietsluizen wordt geloosd. In de figuren op de 
volgende pagina’s is de lengte-gewichtsrelatie en de conditie voor zalm en zeeforel 
uitgezet. 
 
Zalm 
In de figuur op de volgende pagina (figuur 4) is de lengte en het gewicht van de in 
2006 gevangen zalmen uitgezet tegen de lengte-gewicht (L-G) relatie van zalm 
(paarse lijn in grafiek). Deze L-G relatie is tot stand gekomen op basis van metingen 
van lengte en gewicht aan alle gevangen zalmen in alle projecten met salmoniden in 
het verleden uitgevoerd door de OVB en door VisAdvies. Door de puntenwolk van de 
dieren gevangen in 2006 (lengtes met bijbehorende gewichten) is vervolgens een 
kwadratische trendlijn getrokken (zwarte lijn in figuur 4). Te zien valt dat de trendlijn 
op basis van de metingen aan dieren in 2006 exact op de lijn van de L-G relatie ligt. 
Met andere woorden, de gevonden waarden in 2006 corresponderen in hoge mate 
met die in de overige jaren.  
 
Dit wordt bevestigd door figuur 5, waarin de conditie van de gevangen zalmen is 
weergegeven. Te zien valt dat het merendeel van de zalmen een normale conditie 
heeft (tussen 0.9 – 1,1, groen gearceerd in de grafiek). Een tweetal dieren heeft een 
enigszins slechtere conditie (< 0,9), terwijl een viertal dieren een goede conditie 
heeft (> 1,1). Een trendlijn door de puntenwolk is praktisch horizontaal en een fractie 
boven de waarde 1, van de normconditie. Voor wat betreft zalm zijn er dus geen 
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verschillen tussen de dieren gevangen in 2006 en dieren gevangen in voorgaande 
jaren. 
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Figuur 4.  Lengte en gewicht van de in 2006 gevangen zalm t.o.v. L-G relatie 
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Figuur 5.  Conditie van zalm gevangen in 2006 (licht groen gearceerd: normale 
conditie) 
 
Zeeforel 
De figuren 6 en 7 op de volgende pagina geven respectievelijk weer lengte en 
gewicht van de in 2006 gevangen zeeforel (met trendlijn) ten opzichte van de L-G 
relatie van zeeforel (net als van zalm, gebaseerd op metingen aan alle gevangen 
zeeforellen in voorgaande projecten) en de conditie van de zeeforel in 2006. In figuur 
6 valt te zien dat de trendlijn op basis van de puntenwolk van dieren gevangen in 
2006 aanzienlijk vlakker loopt dan de L-G relatie van zeeforel. 
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Figuur 6.  Lengte en gewicht van de in 2006 gevangen zeeforel t.o.v. L-G relatie 
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Figuur 7.  Conditie van zeeforel gevangen in 2006 (licht groen gearceerd: normale 
conditie) 
 
In figuur 7 van de conditie van zeeforel is ook een trendlijn aangebracht. Duidelijk is 
te zien dat de conditie van de zeeforel afneemt met de lengte. De relatief grote groep 
van 1-SW dieren heeft een heel normale conditie (gemiddeld wel iets beter dan 1); 
het merendeel van de oudere en grotere dieren zit (op een paar uitzonderingen na) 
wel beduidend beneden de 0,9 en heeft dus een slechte conditie. De correlatie 
tussen lengte en gewicht voor de hele gegevensverzameling is -0,52. De relatief 
slechte conditie voor de grotere exemplaren zou kunnen worden verklaard door een 
geringere aanwezigheid van jonge sprot en haring in het kustgebied. Dat zalm 
hiervan mogelijk minder last heeft, kan worden verklaard uit het feit dat deze soort 
andere foerageergebieden heeft die verder van de kust op volle zee zijn gelegen. 
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6 Aanbevelingen 

Inmiddels is een grote dataset over vangsten van salmoniden bij het Haringvliet 
beschikbaar; het verdient de aanbeveling deze nader te analyseren ten aanzien van 
diverse omgevingsfactoren. Hierbij kan gedacht worden aan abiotische factoren 
zoals afvoer door de Haringvlietsluizen, temperatuur en windrichting, maar juist ook 
aan biotische factoren zoals voedselbeschikbaarheid. Wellicht biedt de dataset van 
IMARES de zogenaamde DYF (Demersal Young Fish ) survey een mogelijkheid om 
op dit gebied iets te doen. Weliswaar is deze survey wat laat in het jaar (september), 
maar het is niet uitgesloten dat daarmee toch verbanden kunnen worden gelegd, 
voor wat betreft de talrijkheid van jonge vis in de zomer. 
 
Voor wat betreft DNA-materiaal en schubben van salmoniden is er de laatste jaren 
ook een aanzienlijke verzameling opgebouwd. Aan de hand van analyse van het 
DNA-materiaal zou kunnen worden uitgezocht of er in de afgelopen jaren 
verschuivingen zijn geweest in de samenstelling ervan, mogelijk door veranderingen 
in de uitzettingen in Duitsland of door meer natuurlijke voortplanting. Ook het 
analyseren (‘lezen‘) van de schubben is gewenst. Interessant is om te kijken naar de 
groeipatronen van bijvoorbeeld zeeforel in samenhang tot omgevingsfactoren. 
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Bijlage I Gegevens per gemerkte vis 

Nr. Datum Vang-
locatie Vangtuig Trans-

ponder Soort Gew. 
(g) 

Vorkl. 
(cm) 

Tot.l. 
(cm) VI-tag Schub DNA Uitzettijd 

1 12-4-06 HV FUIK 2065 ZA 3481 - 70 C76 J J 16:00 

2 12-4-06 HV FUIK 2064 ZA 3846 - 76 C78 J J 16:00 

3 12-4-06 HV FUIK 2068 ZF 2281 - 68 C79 J J 16:00 

4 12-4-06 HV FUIK 2063 ZA 1839 - 66 C80 J J 16:00 

5 12-4-06 HV FUIK 2066 ZF 2159 - 60 C81 J J 16:00 

6 12-4-06 HV FUIK 2069 ZF 1990 - 61 C82 J J 16:00 

7 12-4-06 HV FUIK 2067 ZA 2781 - 72 C83 J J 16:00 

8 19-4-06 HV FUIK 2062 ZA 2405 - 66 C84 J J 15:00 

9 19-4-06 HV FUIK 2061 ZA 3420 - 73 C85 J J 15:00 

10 19-4-06 HV FUIK 2060 ZF 1516 - 56,5 C86 J J 15:00 

11 19-4-06 HV FUIK 2057 ZF 1262 - 50,8 C87 J J 15:00 

12 19-4-06 HV FUIK 2051 ZF 4826 - 77,3 C88 J J 15:00 

13 19-4-06 HV FUIK 2059 ZA 5340 - 87 C89 J J 15:00 

14 8-jun-06 HV FUIK 2042 ZF 1247 46,7 47,6 C77 J J 11:00 

15 8-jun-06 HV FUIK 2049 ZF 3084 62,3 63,2 C90 J J 11:00 

16 8-jun-06 HV FUIK 2048 ZF 1661 52,4 53,3 C91 J J 11:00 

17 8-jun-06 HV FUIK 2040 ZF 1320 47,5 48,4 C92 J J 11:00 

18 8-jun-06 HV FUIK 2053 ZF 1372 49,1 49,8 C93 J J 11:00 

19 8-jun-06 HV FUIK 2037 ZF 1498 49,2 50,1 C94 J J 11:00 

20 8-jun-06 HV FUIK 2036 ZF 1422 53,7 54,3 C95 J J 15:00 

21 8-jun-06 HV FUIK 2035 ZF 1504 49,5 50,2 C96 J J 15:00 

22 8-jun-06 HV FUIK 2034 ZF 1131 45,1 46 C97 J J 15:00 

23 8-jun-06 HV FUIK 2052 ZF 1366 47,8 48,3 C98 J J 15:00 

24 8-jun-06 HV FUIK 2055 ZA 5126 76,6 79,6 C99 J J 15:00 

25 8-jun-06 HV FUIK 2056 ZF 6780 87,8 92,3 VI-TAGS OP! J J 15:00 

26 14-jun-06 HV FUIK 2046 ZF 1203 46 47,1 VI-TAGS OP! J J 14:00 

27 14-jun-06 HV FUIK 2047 ZF 1440 49,7 50,1 VI-TAGS OP! J J 14:00 

28 14-jun-06 HV FUIK 2033 ZA 5336 77,6 81,3 VI-TAGS OP! J J 14:00 

29 14-jun-06 HV FUIK 2044 ZF 4830 71,4 72,3 VI-TAGS OP! J J 14:00 

30 21-jun-06 HV FUIK 2120 ZF 1076 45,1 46,4 VI-TAGS OP! J J 10:30 

31 21-jun-06 HV FUIK 2028 ZF 1262 45,6 47,1 VI-TAGS OP! J J 10:30 

32 21-jun-06 HV FUIK 2031 ZF 1273 47,9 49,3 VI-TAGS OP! J J 10:30 

33 21-jun-06 HV FUIK 2030 ZA 1891 53,4 55,1 VI-TAGS OP! J J 10:30 

34 21-jun-06 HV FUIK 2043 ZF 2811 58,6 60,1 VI-TAGS OP! J J 10:30 

35 21-jun-06 HV FUIK 2029 ZF 1187 46,1 47,6 VI-TAGS OP! J J 10:30 

36 21-jun-06 HV FUIK 2026 ZF 1877 51,2 51,6 VI-TAGS OP! J J 13:00 

37 21-jun-06 HV FUIK 2027 ZF 1720 50,8 51,7 VI-TAGS OP! J J 13:00 

38 21-jun-06 HV FUIK 2024 ZF 1426 49,2 50,9 VI-TAGS OP! J J 13:00 

39 21-jun-06 HV FUIK 2023 ZF 1008 42,8 44,5 VI-TAGS OP! J J 13:00 

40 21-jun-06 HV FUIK 2021 ZF 1105 45,5 47,1 VI-TAGS OP! J J 15:00 

41 29-jun-06 HV FUIK 2119 ZF 1221 46,2 47,9 C28 J J 11:00 

42 29-jun-06 HV FUIK 2117 ZF 1230 46 46,8 C29 J J 11:00 

43 29-jun-06 HV FUIK 2116 ZF 1228 48,8 49,7 C31 J J 11:00 

44 29-jun-06 HV FUIK 2118 ZF 1483 46,2 47,1 C32 J J 11:00 

45 29-jun-06 HV FUIK 2126 ZA 1061 47,2 49,4 C33 J J 11:00 

46 29-jun-06 HV FUIK 2124 ZF 1129 45,2 46 C35 J J 15:00 
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Nr. Datum Vang-
locatie Vangtuig Trans-

ponder Soort Gew. 
(g) 

Vorkl. 
(cm) 

Tot.l. 
(cm) VI-tag Schub DNA Uitzettijd 

47 29-jun-06 HV FUIK 2112 ZF 924 43,2 44,2 C36 J J 15:00 

48 29-jun-06 HV FUIK 2125 ZF 1266 48,4 49,8 C37 J J 15:00 

49 29-jun-06 HV FUIK 2113 ZF 1733 52,4 53,9 C38 J J 16:00 

50 8-jul-06 HV FUIK 2092 ZF 964 44 45 C39 J J 12:00 

51 8-jul-06 HV FUIK 2091 ZF 1054 44,5 46 C40 J J 12:00 

52 8-jul-06 HV FUIK 2111 ZF 1237 48,3 49 C41 J J 12:00 

53 10-okt-06 HV FUIK 2167 ZF 966 45,8 47,2 C59 J J 13:00 

54 10-okt-06 HV FUIK 2169 ZF 1698 52,6 54,9 C58 J J 15:00 

55 10-okt-06 HV FUIK 2154 ZF 1356 51,7 53,8 C56 J J 15:00 

56 10-okt-06 HV FUIK 2165 ZF 3266 73,1 72 C55 J J 15:00 

57 10-okt-06 HV FUIK 2140 ZA 4290 75,9 79,4 C54 J J 15:00 
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Bijlage II Foto’s van gevangen salmoniden 

Merkdatum 8 juni 2006. Onder de foto is het transpo ndernummer weergegeven 

  
2042 2042 

 

Geen foto beschikbaar 

2049 2049 

  
2048 2048 
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Merkdatum 8 juni 2006. Onder de foto is het transpo ndernummer weergegeven 

  
2040 2040 

  
2053 2053 

  
2037 2037 
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Merkdatum 8 juni 2006. Onder de foto is het transpo ndernummer weergegeven 

  
2036 2036 

  
2035 2035 

  
2034 2034 
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Merkdatum 8 juni 2006. Onder de foto is het transpo ndernummer weergegeven 

  
2052 2052 

  
2055 2055 

  
2056 2056 
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Merkdatum 14 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2046 2046 

  
2047 2047 

  
2033 2033 
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Merkdatum 14 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2044 2044 
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Merkdatum 21 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  

2120 2120 

  

2028 2028 

  
2031 2031 
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Merkdatum 21 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2030 2030 

  
2043 2043 

  
2029 2029 



 Bijlage II Foto’s van gevangen salmoniden 

 

© VisAdvies B.V.  26 

  

Merkdatum 21 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2026 2026 

  
2027 2027 

  
2024 2024 
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Merkdatum 21 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2033 2033 

  
2021 2021 
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Merkdatum 29 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2119 2119 

  
2117 2117 

  
2116 2116 
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Merkdatum 29 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2118 2118 

 
 

2126 2126 
Geen foto beschikbaar Geen foto beschikbaar 
2124 2124 

  
2112 2112 
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Merkdatum 29 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
2125 2125 

  
2113 2113 

  
Niet gemerkt Niet gemerkt 
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Merkdatum 29 juni 2006. Onder de foto’s is het tran spondernummer weergegeven 

  
Niet gemerkt Niet gemerkt 
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