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Grindbank in het Groote Diep.  

 

 
Vistrap in het Oostervoortsche Diep. 
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1 Inleiding 

Door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en het Waterschap 

Noorderzijlvest is in 2012 het initiatief genomen om te werken aan een 

gezonde, zichzelf in stand houdende populatie zeeforel in de Waddenzee en 

de Noord-Drentse en Groningse beken. Het streven naar een gezonde 

populatie zeeforel biedt grote mogelijkheden als ecologische en economische 

drager voor diverse ontwikkelingen in het gebied. Dit idee wordt inmiddels 

ondersteund door een brede coalitie: de projectgroep Zeeforel Lauwersmeer 

die bestaat uit de volgende organisaties: 

 Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 

 Waterschap Noorderzijlvest 

 Sportvisserij Fryslân 

 Staatsbosbeheer 

 Sportvisserij Nederland 

 Gemeente Dongeradeel 

 Waddenvereniging 

 

In dit rapport wordt een beknopte beschrijving gegeven van twee activiteiten 

in 2015, namelijk de eerste uitzetting in april van zeeforel (broed) in het 

Groote Diep en Oostervoortsche Diep en van de monitoring naar het succes 

van deze uitzetting in het najaar. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de uitzetting van kleine zeeforelletjes in april 

beschreven en in hoofdstuk 3 de monitoring in het daarop volgende  

najaar. 
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Het zeeforelletjes zijn uitgezet in de bovenlopen van het Peizerdiep.
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2 Uitzetten zeeforel-broed 

Op 7 april 2015 zijn op drie plekken in de bovenloop van het Peizerdiep 

zeeforel-broedjes uitgezet. Deze zeeforelletjes zijn afkomstig uit Noord-

Duitsland. De genetische herkomst van de deze vissen zijn de beken ten 

noordwesten Hamburg. Deze beken komen uit in de Waddenzee en zijn te 

karakteriseren als laaglandbeek.  

De zeeforelletjes zijn net ‘vrijzwemmend’, dat betekent dat ze net de 

dooierzak hebben verteerd, de grootte is dan ongeveer 2½ cm. 

De vissen zijn geleverd door het Landes Fischerei Verband Weser-Ems.  

De uitzetting vond plaats onder leiding van Henk Mensinga (Hengelsport-

federatie Groningen-Drenthe) en Jan Kamman (Sportvisserij Nederland). 

 

De eerste symbolische uitzetting van de zeeforelletjes werd uitgevoerd door 

Carla Alma van Waterschap Noorderzijlvest en Kasper Doornbusch van 

Hengelsportfederatie Groningen Drenthe. 

 

2.1 Uitvoering uitzetting 

De zeeforelletjes zijn vroeg in de morgen van 7 april opgehaald bij de 

kwekerij in Duitsland en direct naar de uitzetlocaties gebracht. Om 11 uur 

zijn de zeeforelletjes uitgezet in het Groote Diep en om 12 uur op twee 

locaties in het Oostervoortsche diep 

De vissen zijn aangevoerd in twee grote plastic zakken. Op de 

uitzetlocaties is langzaam water uit de beek hieraan toegevoegd, zodat de 

vissen konden wennen aan het beekwater. Hierdoor wordt de 

temperatuur langzaam gelijk en tevens de chemische samenstelling. Na 

enige tijd zijn de vissen verdeeld over plastic emmers. 

Bij de uitzetting zijn de vissen verspreid over een grote lengte van de 

beek. Dit gebeurde door vrijwilligers die om de paar meter enkele 

forelletjes uitzetten. Door de visjes verspreid uit te zetten kunnen deze 

individueel een geschikte standplaats zoeken. 

Zowel in het Groote Diep als in het Oostervoortsche Diep zijn ongeveer 

2.500 zeeforelletjes uitgezet.  
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Een klein deel van de uit te zetten forelletjes. 

 

 

 

  
Uitzet-traject Groote Diep. Symbolische eerste uitzetting. 

 

Groote Diep 

De visjes zijn uitgezet in de nieuw aangelegde meander, rondom de 

nieuw aangelegde grindbedden. De zeeforellen zijn verspreid uitgezet. 

Bij het uitzetten valt op dat er veel slib aanwezig is, zowel in het water als 

op de bodem. 
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Uitzet-trajecten Oostervoortsche Diep. Uitzetten bij de vistrappen. 

 

Oostervoortsche Diep 

De visjes zijn uitgezet op twee locaties, aan weerszijde van het fietspad 

bij de uitkijktoren en nabij de vistrap. De zeeforellen zijn verspreid 

uitgezet. 

Het water bij de vistrap ziet er schoon uit en de bodem voelt hard aan, er 

is veel beschutting aanwezig voor de kleine forelletjes. 
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3 Monitoring zeeforel-broed 

Op dinsdag 20 oktober 2015 is met behulp van draagbare elektro-

visapparatuur een monitoring uitgevoerd.  

De bedoeling van deze monitoring is te onderzoeken of de in het voorjaar 

uitgezette zeeforelletjes het hebben overleefd en hoe deze gegroeid zijn. 

 

3.1 Methode monitoring 

Gevist is wadend door twee personen, beide met een draagbaar elektro-

visapparaat (DEKA) met een vermogen van vijf kW. Beide personen lopen 

naast elkaar stroomopwaarts waarbij zoveel mogelijk het gehele water 

wordt bevist. Als een vis in het elektrisch veld komt, wordt deze verdoofd. 

Meestal draait de vis daarbij op zijn zijde, waardoor deze zichtbaar is en 

opschept wordt. Alleen de zeeforelletjes zijn opgeschept en vervolgens 

gemeten. Na meting zijn de vissen op dezelfde plek terug gezet. 

 

Op alle drie plekken waar de zeeforelletjes in het voorjaar zijn uitgezet is 

gevist, waarbij slechts een deel van de trajecten is bevist. 

 

 
Met twee man wordt wadend, stroomop gevist, met draagbare elektro-visapparatuur. 
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3.2 Resultaat monitoring 

 

In totaal zijn er 12 zeeforellen gevangen, drie in het Groote Diep en negen in het 

Oostervoortsche Diep, met lengte van: 

 10,9 cm 
 11,6 cm 
 10,3 cm 
 10,0 cm 

 10,2 cm  
 10,5 cm 
 13,1 cm 
 13,6 cm 
 10,0 cm 
 10,2 cm 
 12,6 cm 

 13,0 cm 

De gemiddelde lengte van de gevangen zeeforelletjes is 11,6 cm. De zeeforellen 

zijn allen gevangen in de wat hardere stroming, waarbij dekking in de directe 

omgeving aanwezig is. 

 

 

Traject Groote Diep  

 

 
 

 

Eén traject, alleen gevist bij 

de grindbanken. Op andere 

plekken was door de diepte 

en zachte bodem niet te 

vissen/waden. 

 

Het water stond relatief 

hoog en was bruin 

gekleurd. 

 

Er zijn 3 zeeforellen 

gevangen, aangegeven met 

de drie pijlen. 

1) Lengte 10,9 cm 
2) Lengte 11,6 cm 

3) Lengte 10,3 cm 
 

Bijvangsten zijn met name 

grondels, verder snoek(jes) 

en bermpjes 
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Trajecten Oostervoortsche Diep  

 

 
 

 

Twee trajecten bevist: 

- O1 - Vanaf 250 meter boven het 

fietspad stroomopwaarts tot het 

fietspad. 

- O2 - Vanaf het gekanaliseerde stuk 

tot en met de zesde trede van de 

vistrap. 

 

Op traject O1 is geen zeefoel 

gevangen. Wel diverse snoekjes, 

enkele grondels, blankvoorns, zeeltjes 

en een enkel bermpje. 

Dit traject was niet lang geleden 

geschoond, het is breed en stroomt 

relatief weinig. 

 

Op traject O2 zijn 9 zeeforelletjes 

gevangen, 8 daarvan bij een trede van 

de vistrap en 1 daar tussen in. Dit 

traject is niet geschoond en heeft een 

grote variate in diepte en 

stroomsnelheid.  

 

 
 

 

Op het kaartje staan de onderste 6 

vistrappen van het Oostervoortsche 

Diep aangegeven.  

 

 Bij de 3e trap is een forel van 10,0 
cm gevangen. 

 Bij de 4e trap zijn twee forellen 
gevangen van 10,2 cm en 10,5 cm. 
 Vijf meter boven de 4e trap is één 
zeeforel gevangen met een lengte van 
13,1 cm 
 Bij de 5e trap zijn twee forellen 
gevangen met een lengte van 13,6 cm 

en 10,0 cm. 
 Bij de 6e trap zijn drie forellen 
gevangen met lengte van 10,2 cm, 

12,6 cm en 13,0 cm. 
 

Na de 6e trede is gestopt met vissen. 

 

 



 

 

 © Sportvisserij Nederland  

13  

 

3.3 Conclusies monitoring 

 

- Op twee van de drie gemonitoorde trajecten zijn kleine zeeforellen aangetroffen. 

De zeeforellen kunnen de zomer goed overleven in zowel Groote Diep als 

Oostervoortsche Diep. 

 

- Het traject waar geen zeeforellen zijn gevangen, was kort daarvoor geschoond. 

De stroming was hier beperkt en er was geen dekking aanwezig. Dit deel van het 

Oostervoortsche diep is eigenlijk te breed, waardoor er weinig stroming is. Een 

andere wijze van beheer (deels maaien, profiel versmallen) zal het habitat sterk 

verbeteren voor alle beekvissen. 

 

- De twee trajecten waar wel zeeforellen zijn gevangen worden gekenmerkt door 

veel variatie in stroming en dekking. Op deze plekken is stenig materiaal 

aanwezig, stroming met direct daarnaast dekkingsmogelijkheden. 

 

- De zeeforellen zijn sterk gegroeid. In iets minder dan een half jaar hebben ze 

een gemiddelde lengte van 11,6 cm. Dat geeft aan dat voldoende voedsel 

aanwezig is en de overige (levens)omstandigheden ook voldoende zijn. 

 

 

 

 
Jonge zeeforel uit het Oostervoortsche diep. 
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