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Locatie 

De gerichte visserij op strandkrabben vindt plaats op mosselpercelen waarop mosselzaad is 

uitgezaaid om dit te laten opgroeien tot consumptiemosselen. Met name op het zaad dat afkomstig 

is van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) ondervinden de mosselkwekers veel last van vraat door 

strandkrabben. Kubbenvissers kunnen door mosselkwekers worden ingezet om strandkrabben weg 

te vangen en zodoende de vraat tegen te gaan. 

 

Vorm en afmetingen van het vistuig 

Een kub is een kleine fuik zonder vleugels c.q schutwant, die wordt opengehouden door hoepels en 

2 horizontaal geplaatste stokken,  met de inzwemopening aan één van beide uiteinden en minimaal 

twee inkelingen. De diameter van de grootste hoepel bedraagt wettelijk maximaal 0,60 meter. Een 

korf is een vistuig dat bestaat uit een frame, omkleedt met geknoopt netwerk of ander materiaal en 

met één of meerdere openingen voorzien van een inkeling. Kubben en korven worden meestal in 

een serie van enkele tientallen tegelijk aan een lijn op de zeebodem verankerd. Aan beide zijden van 

de lijn moet een drijver worden bevestigd ter markering, aan de vloedzijde is dit een joon (drijver 

met vlag) en aan de ebzijde een boei (drijvende ba,l ton of bus), voorzien van het scheepsnummer 

van de verantwoordelijke visser. 

 

Voor de visserij op strandkrabben worden kubben gebruikt met hoepels van 30 cm doorsnede die 

zijn omknoopt met netwerk van nylon en/of polyethyleen met een maaswijdte van 20 tot 30 mm 

gestrekte maas. De inzwemopening van de eerste keel is kleiner dan 15 cm gestrekte maas, vaak 

slechts 12 cm. Met deze kleine inzwemopening wordt gericht op strandkrab gevist, er is geen enkel 

risico op bijvangst van vogels of zeezoogdieren en de vangst van andere soorten dan strandkrab 

(vissen) is minimaal. De lijn waaraan de kubben zijn bevestigd is verzwaard met ijzer of staal, 

meestal ijzeren ketting zodat deze op de bodem blijft liggen. De lijn heeft een voorloop en 

achterloop van 20 tot 30 meter (daaraan zitten geen kubben). De kubben zijn  op 10 tot 15 meter 

afstand bevestigd aan de lijn. De afstand tussen de lijnen met kuben bedraagt 20 tot 40 meter. De 

kubben worden geaast met visafval om krabben aan te trekken. 

 

 

Werking van het vistuig 

De krabben komen op de geur van het aas af en lopen de kubbe of korf in. Door de inkelingen 

komen ze er niet meer uit.  

 

Periode 

Er wordt gevist in de zomermaanden, namelijk juni, juli, augustus en september. In die maanden is 

de krabbenstand het hoogst en is de krabbenvraat het hevigst. Afhankelijk van de situatie kan er 

eerder worden begonnen of langer worden doorgegaan, dit is mede afhankelijk van de 

watertemperatuur. 

 

Doelsoort en vangsten 

Met kubben en korven op de mosselpercelen wordt uitsluitend op strandkrab gevist. Er wordt geen 

andere verhandelbare vis meegevangen. De totale vangst per seizoen (ruim 3 maanden) varieert van 



2 tot 6 ton per hectare mosselperceel. 

 

Ongewenste bijvangst 

Er vindt geen ongewenste bijvangst plaats. Ook worden er geen andere verhandelbare soorten dan 

strandkrab gevangen. Omdat ook vrijwel geen aal wordt bijgevangen is tijdens het aalvisverbod de 

strandkrabbenvisserij op mosselpercelen vrijgesteld van het gebruik van ontsnappingsruifjes voor 

aal.  

 

Milieu aspecten 

De kubben liggen verankerd aan de boden en verbruiken geen brandstof. Het brandstofverbruik van 

het schip waarme de kubben worden uitgezet en gelicht is afhankelijk van de afstand tussen 

thuishaven en de mosselpercelen waarop wordt gevist. Gemiddeld gaat het om slechts 50 tot 70 liter 

gasolie per 1000 kg strandkrab. Het lichten van de kubben duurt een paar uur. Eventueel afval wordt 

meegenomen naar de haven. Oliehoudend scheepsafval wordt ingeleverd bij visserijcoöperatie. Er 

vinden bij de kubbenvisserij geen werkzaamheden plaats waarbij vervuilende stoffen in het milieu 

kunnen komen. Indien goed verankerd en goed gemarkeerd vindt verlies van kubben niet plaats. Het 

risisco van verlies is vrijwel uit te sluiten wanneer de lijnen met kubben niet langer zijn dan 200 

meter, met aan beide zijden de verplichte markering en aan beide zijden een klipanker van ten 

minste 15 kg. Stokankers voldoen niet. Door het keren van het tij kan de lijn om de uitstekende 

vloei draaien en het anker uit de bodem trekken. Ook bij goed gemarkeerde en goed verankerde 

kubben kan schade ontstaan, met name door de zijzwaarden van grote zeilschepen die soms kubben 

platdrukken. Daarbij raken de kubben echter niet geheel verloren. 

 

Effecten op het beviste bestand 

De mosselkwekers schakelen kubbenvissers in om de strandkrabben weg te vangen vanwege de 

zeer hoge krabbenstand op de Waddenzee. De grote hoeveelheid strandkrabben is ongewoon en 

volgens de vissers zijn er in geen tientallen zo veel strandkrabben geweest. De oorzaak van de grote 

hoeveelheid strandkrabben op het Wad is onbekend. De kubbenvisserij op de mosselpercelen kan de 

hoeveelheid strandkrabben alleen plaatselijk verlagen en lijdt niet tot lagere hoeveelheden krabben 

in andere delen van de Waddenzee waar de krabbenstand ook ongekend hoog is. Er is geen reden 

om aan te nemen dat deze plaatselijke visserij op de mosselpercelen van wezenlijke invloed is op 

het krabbenbestand. Als de krabbenstand op de Waddenzee in de toekomst weer zou dalen dan 

neemt vanzelf de vraatdruk op de mosselpercelen af en zal ook de noodzaak tot het wegvangen van 

strandkrabben afnemen. 

 

Effecten op het ecosysteem 

Krabben worden wel gezien als de grote opruimers of schoonmakers van de zeebodem. Dood aas 

dat op de bodem terechtkomt wordt door krabben opgegeten. Daarnaast prederen krabben op 

schelpdieren en op afgezette eieren (kuit) en hebben ze bij zeer grote dichtheden waarschijnlijk 

invloed op het voorkomen van jonge (plat)vis. Aangezien alleen een plaatselijk zeer intensieve 

kubbenvisserij in staat is om de krabbenstand lokaal iets terug te brengen zal het deze visserij niet 

lukken om een significante invloed te hebben op de krabbenstand in de Waddenzee als geheel. De 

ecologische functie van krabben als aaseters en hun mogelijke effect op schelpdier- en visbestanden 

zullen daarom niet merkbaar door de kubbenvisserij worden beïnvloedt. 

Er vindt geen bodemberoering plaats er er is geen verhoging van de hoeveelheid dood aas door 

bijvoorbeeld teruggeworpen bijvangst. Er zijn geen overige systeemeffecten te verwachten. 


