
Sfeerverslag: Vroeg fuikenonderzoek 
 

De snelweg is bijna leeg, de tankstations langs de weg zijn nog gesloten. Ik rijd de stad uit 

naar het noorden. Langzaam begint het lichtte gloren. Pas op de Afsluitdijk vind ik een 

tankstation waar al volop bedrijvigheid heerst. De koffie smaakt goed, ook al pruttelt die 

armoedig in een te duur bekertje. Ik rijd weer eens op een bijzonder tijdstip naar 

Kornwerderzand. Want vissers legen fuiken afhankelijk van het tij en dat houdt geen 

rekening met ons bioritme. Dat weet ik inmiddels. 

 

 
De gebroeders Malsen. Tjerk en Marinus.  

 

 
In het donker worden de eerste fuiken binnen 

gehaald. 

Radioverslaggever 

Op de kade staat de radioverslaggever van Omrop Fryslân klaar. Ze gaan vandaag live verslag 

doen van het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van de Vismigratierivier. Samen met 

collega Roef Mulder van De Nieuwe Afsluitdijk en Ben Griffioen van Imares zijn we te gast 

aan boord van de Sietse Klaas, de vissersboot van de gebroeders van Malsen.  

 

 

 
Met een vergrootglas wordt de glasaal bekeken. 

 

 
Een volle fuik. 

 

De vissers vullen hun inkomsten aan met het uitvoeren van onderzoek. Ze vinden het erg 

leuk werk en zijn net zo enthousiast als onze onderzoekers als er een bijzondere vangst 

gedaan wordt.  

 

Langdurig onderzoek 

Sinds 2001 wordt er door het ministerie van Economische Zaken al onderzoek gedaan met 

fuiken. Om specifieke informatie voor de Vismigratierivier te krijgen zijn er extra fuiken bij 



geplaatst. Waar zit de  vis precies in de spuikom van Kornwerderzand? En welke vissen zijn 

dat? En hoeveel? De broers hebben de afgelopen weken ook heel wat zeeprikken gevangen. 

Deze worden voorzien van een zender en teruggezet in de Waddenzee.  

 

Variatie in vissoorten 

Afhankelijk van de locatie zijn de vangsten nogal divers. In de spuikom worden er veel 

spieringen en driedoornige stekelbaarsjes gevangen. De grootste score van vandaag, 13.824 

stekelbaarsjes blijken in het niet te vallen bij een eerdere meting in maart. Toen werden er 

ruim 174.000 geteld bij een fuik. Duidelijk is dat het seizoen voor de vistrek van de 

stekelbaars op z'n einde loopt. Nog even wachten en dan breekt het seizoen van de zalm 

aan. Dat zou toch mooi zijn..... 

 

 
Zeeprik wordt gemeten en geregistreerd. 

 

 
Sommige vissen krijgen een zender mee.  

 

Haring, sprot en kabeljauw 

Buiten de spuikom vangen we nagenoeg geen spiering en stekelbaarsjes meer. Naast wat 

exoten vangen we veel haring, sprot en een volwassen kabeljauw. Die kiest snel weer het 

ruime sop. Hij wil niet migreren naar het zoete water. 
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