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Spuisluizen van het Lauwersmeer naar de Waddenzee. 

 

 
 Groote Diep nabij de fietsbrug. 
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1 Inleiding 

Door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 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 ‘Vissen voor 

Verbinding’ die bestaat uit de volgende organisaties: 

 

• Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 

• Waterschap Noorderzijlvest 

• Hogeschool van Hall Larenstein 

• Sportvisserij Fryslân 

• Staatsbosbeheer 

• Sportvisserij Nederland 

• Gemeente Dongeradeel 

• Waddenvereniging 

 

Daarnaast is veel contact met verschillende buitenlandse organisaties die 

werken aan soortgelijke projecten. Onder meer wordt nauw samengewerkt 

met Landes Fischerei Verband Weser-Ems, die veel kennis en ervaring hebben 

met de succesvolle herintroductie van zeeforel in de Noord-Duitse beken. 

 

Door de partners in de projectgroep is een gezamenlijk Plan van Aanpak 

(De nieuwe levensader voor het Lauwersmeergebied, 2013) opgesteld 

waarin drie doelstellingen zijn geformuleerd: 

1. Realiseren van een gezonde trekvispopulatie in een verbeterd 

Lauwersmeer en de bovenstroomse beeksystemen, met de zeeforel 

als icoonsoort; 

2. Versterking regionale economie door middel van de 

sportvisserijeconomie; 

3. Nauwe betrokkenheid ondernemers, vrijwilligers en bewoners bij dit 

initiatief. 

 

1.1 Onderzoeksvragen 

In dit rapport wordt een uitwerking gegeven van het onderdeel monitoring van 

doelstelling nummer 1 van het project ‘Vissen voor Verbinding’. Gezien vanuit de 

monitoring kan deze doelstelling worden opgedeeld in twee onderzoeksvragen: 

I. Wat is het effect van genomen maatregelen (aanleg grindbedden, 

hermeandering, vispassage verbeteringen, uitzet van zeeforel) op de 

visstand en macrofauna? En wat is het huidige aanbod aan vis voor de 

spuisluizen van het Lauwersmeer? 

II. Zijn er knelpunten die een succesvolle opbouw van een gezonde, 

zichzelf in stand houdende, zeeforel-populatie in de weg staan? 

Het bijzondere van dit project, en dus ook van de monitoring, is dat het gehele 

systeem van Waddenzee tot bovenloop en terug, onder de loep wordt genomen. 

Daardoor wordt een breed scala aan monitoringstechnieken ingezet. Soms lokaal 
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en andere keren langs het gehele traject. Door deze uitgebreide monitoring zal 

inzicht worden verkregen in het ecologisch functioneren van het gehele systeem. 

 

Onderzoeksvraag I: Wat is het effect van genomen maatregelen 

(aanleg grindbedden, hermeandering, vispassage verbeteringen, 

uitzet van zeeforel) op de visstand en macrofauna? En wat is het 

huidige aanbod aan vis voor de spuisluizen van het Lauwersmeer en 

bij de scheepvaartsluis? 

Doel is inzicht krijgen in de (ontwikkeling van) de gehele visstand in het 

gehele plangebied. Hiervoor wordt een uitgebreide monitoring uitgevoerd 

naar de visstand in het gehele systeem, vanaf de bovenlopen van de beken 

tot en met de buitenzijde van de sluizen van het Lauwersmeer.  

Bij deze monitoring worden verschillende technieken toegepast, afhankelijk 

van het te bemonsteren watersysteem. Elke bemonsteringstechniek heeft 

zijn eigen voor- en nadelen. Door verschillende technieken te combineren 

wordt een zo volledig mogelijk inzicht verkregen. Naast een aantal 

momentopnamen wordt ook een langdurige monitoring met behulp van 

fuiken beschreven. Verder wordt de ontwikkeling van macrofauna in de 

bovenlopen van de beken uitgebreid gemonitord. 

• Visstand  

o Aanbodsonderzoek vis Waddenzee-zijde Spuisluizen 

Lauwersmeer en haven Lauwersoog 

o Vismonitoring Robbegatbotsluis 

o Fuikenmonitoring Lauwersmeer en Reitdiep 

o Visstand bovenlopen beken (incl. KRW-score) 

o Macrofauna  
o In de bovenlopen van de beken 
o Maagonderzoek forel 

 

Onderzoeksvraag II: Zijn er knelpunten die een succesvolle opbouw 

van een gezonde, zichzelf in stand houdende, zeeforel-populatie in 

de weg staan? 

Om de ontwikkeling van de zeeforel-populatie te monitoren en om 

mogelijke knelpunten te ontdekken wordt elke fase van de levenscyclus van 

de zeeforel gemonitord. Daarnaast worden een aantal chemische 

parameters gemonitord die belangrijk zijn voor de zeeforel. 

• Levenscyclus zeeforel (knelpunten analyse) 

o Overleving zeeforel-eieren 

o Overleving zeeforel-broed 

o Trek(gedrag) smolts 

o Trek(gedrag) volwassen zeeforellen 

o Aanwezigheid paairijpe zeeforellen 

• Waterkwaliteit  

o Watertemperatuur 

o Zuurstof 

o pH 

o IJzer 

o Zoutgehalte (nabij spuisluizen in Lauwersmeer) 

• eDNA 
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De monitoring is belangrijk om inzicht te krijgen in het systeem en de wijze 

van functioneren van het systeem. Ook kan de monitoring worden gebruikt 

om gedurende het project, waar nodig, bij te kunnen sturen. 

 

Begin 2017 is een concept van dit Monitoringsplan voorgelegd aan de 

Waddenacademie en Wageningen Marine Research. Van beide is een 

inhoudelijke reactie ontvangen. De inhoudelijke opmerkingen zijn hierin 

mogelijk verwerkt. 

 

1.2 Instellen Living Lab 

De samenstelling en opzet van het project lijkt geschikt te zijn voor een 

Living Lab (http://www.openlivinglabs.eu/). Een ‘Living lab’ is een 

onderzoeks- en samenwerkingsconcept. Een Living lab wordt gestuurd en 

uitgevoerd in een open-innovatief-ecosysteem. In een Living lab worden 

onderzoek en innovatie gekoppeld aan samenwerking tussen vele partijen 

van overheden en onderwijs tot private partijen. Het werken in een Living 

Lab kan goed worden gecombineerd worden met het integreren en 

samenwerken met burgers binnen onderzoek. Burgers als onderdeel van 

onderzoek is een snel groeiende tak van wetenschap en noemt men ook 

wel citizens science (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/citizen-science). Hoe kunnen burgers worden ingezet ten 

behoeve van onderzoek? Welke kennis kan daaruit gedestilleerd worden? 

en hoe beïnvloed deze samenwerking alle partijen?, dat zijn enkele van de 

vele vragen waar citizens science zich op richt. Het betreft veelal vragen 

die veelal ook (in)direct te maken hebben met het draagvlak voor 

maatregelen. Het HVHL heeft kennis van en ervaring met het werken in 

Living Labs. Deze kennis kunnen we samen met partners inzetten. In 

Living Labs werken onderzoekers, studenten en belanghebbenden 

(bijvoorbeeld omwonenden of vissers) samen, niet alleen het onderzoek 

en/of eindproduct kan onderdeel zijn van innovatief onderzoek maar ook 

de wijze waarop er wordt samengewerkt en welke veranderingen dit 

teweeg brengt bij deelnemers (individueel of organisatorisch). Middels het 

Living Lab zal ook de connectie met andere vis-ecologische projecten in 

het kader van het Waddenfonds en/of andere projecten worden 

bewerkstelligd.  

Binnen het Living Lab Vismigratie zullen we ook meerdere artikelen gaan 

schrijven, waarvan 2 wetenschappelijke artikelen. De hogeschool Van Hall 

Larenstein zal dit organiseren en uitvoeren. 
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1.3 Verdeling werkzaamheden 

De monitoring van het project Vissen voor Verbinding wordt door drie partijen 

uitgevoerd. Tussen drie partijen is een onderverdeling gemaakt waarbij ieder 

voor zijn deel te trekker is en daarmee ook verantwoordelijk is voor dat deel: 

• Waterschap Noorderzijlvest (waterkwaliteit) 

• Hogeschool van Hall Larenstein (monitoring rondom het Lauwersmeer) 

• Sportvisserij Nederland (monitoring bovenlopen en middenlopen beken) 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt kort het plangebied beschreven en de KRW-

waterlichamen waarbinnen het project zich afspeelt. In hoofdstuk 3 worden de 

verschillende onderdelen van de monitoring uitgebreid toegelicht. In de bijlage 

staat een schema met alle bemonsteringen en de kosten. 

 

 
Paaiende rivierprikken op een kort daarvoor aangelegd grindbed in Duitsland. 

 

 
 Teruggekeerde zeeforel in een Noord-Duitse beek. 
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2 Plangebied 

2.1 Gebied 

Het totale plangebied strekt zich uit van de Waddenzee, via het Lauwersmeer 

tot en met de bovenlopen van de beken nabij Assen. Het beslaat delen van de 

provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Er zijn drie te onderscheiden 

deelgebieden: 

1. Waddenzee en Lauwersmeer  opgroeigebied van juveniel naar 

volwassen dieren. 

2. Middenlopen  migratieroute. 

3. Bovenlopen van de beken  paaigebied en opgroeigebied juvenielen. 

Voor de monitoring is er een verdeling van taken: Het HvHL is trekker van de 

monioting is deelgebied 1 en Sportvisserij Nederland is trekker van de 

monitoring van de deelgebieden 1 en 2. WS Noorderzijlvest is trekker van de 

monitoring chemische waterkwaliteit en macrofauna. 

 

Dokkum

Vissen voor Verbinding

kerngebieden

1

2

3

2

3

1. Lauwersmeer/Waddenzee
2. Middenlopen beken
3. Bovenlopen beken

 
Figuur 2.1 Plangebied Vissen voor Verbinding. 
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De potentiële paai- en opgroeigebieden van zeeforel liggen op de rand van het 

Drents plateau. Hier verloopt het maaiveld van rond NAP tot zo’n 10 meter 

boven NAP richting Assen. Er zijn twee beeksystemen die binnen dit project 

vallen: 

- Eelder- en Peizerdiep 

- Dwarsdiep – Oude Diep 

In de bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep zijn in 2014 diverse 

grindbedden aangelegd. Ook zijn grote delen van deze bovenlopen 

gehermeanderd. Deze beken zijn in principe geschikt voor de paai en de 

opgroei van zeeforel. De eerste uitzettingen van zeeforel zijn in deze gebieden 

gedaan. Uit de eerste monitoringen blijkt dat het zeeforel-broed overleeft en 

goed groeit (Kamman, 2016). 

2.2 Waterlichamen 

De wateren waarbinnen het project Vissen voor Verbinding zich afspeelt 

behoren tot zes KRW-waterlichamen: 

 

Tabel 2.1 KRW-waterlichamen in het plangebied 

Naam water KRW-watertype 

Waddenzee K2 

Lauwersmeer M30 

Reitdiep R7 

Benedenlopen Eelder- en Peizerdiep R12 

Bovenlopen Eelder- en Peizerdiep R4 

Dwarsdiep – Oude Diep R12 

 

Waterschap Noorderzijlvest is binnen haar beheergebied verantwoordelijk voor 

het behalen van een goede waterkwaliteit. Dit is vastgelegd in de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW kent vier ecologische parameters 

(macrofyten, fytoplankton, macrofauna en vis). Daarnaast zijn er de 

zogenaamde ecologie-ondersteunende parameters (zuurgraad, chloride-

gehalte, fosfaat, nitraat, doorzicht en zuurstofverzadiging). Binnen de KRW 

heeft het waterschap per waterlichaam doelen vastgelegd voor deze 

parameters. Het waterschap is eindverantwoordelijk voor het behalen van 

deze doelen.  

Het is denkbaar dat het uitzetten van de zeeforel van invloed is op de 

ecologische parameters macrofauna en vis (bijvoorbeeld door predatie, zie 

Patberg et al, 2014), hoewel de kans daarop niet groot wordt geacht.  

Wegens de verplichtingen die het waterschap heeft ten aanzien van de KRW is 

het voor het waterschap van belang dat de effecten van het uitzetten van 

zeeforellen op macrofauna en vis gedurende het project worden gemonitord. 

Deze monitoring dient frequenter plaats te vinden dan de zesjaarlijkse 

monitoringscyclus die de KRW heeft, zodat effecten beter en sneller worden 

gedetecteerd. Effecten op macrofyten, fytoplankton en ecologie-

ondersteunende parameters worden niet verwacht (wegens de levenswijze 

van de zeeforel, zie Patberg et al, 2014). Deze parameters worden daarom 

buiten de monitoring gelaten voor dit project. 
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3 Monitoring 

Om de twee onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden worden verschillende 

monitoringstechnieken toegepast. De technieken worden hieronder per onderdeel 

uitgewerkt. In bijlage III staat een uitgewerkte kostenraming van de monitoring. 

Bij de monitoring wordt gebruik gemaakt van de kennis die in het buitenland is 

opgedaan bij soortgelijke projecten. Voorafgaand aan dit project hebben 

overleggen en veldbezoeken plaatsgevonden met Deense en Duitse experts. Zij 

hebben toegezegd om ook gedurende het project bij te willen blijven dragen met 

kennis en adviezen. 

3.1 Algemeen 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke monitoring zal een detailplan per 

onderdeel worden opgesteld met data, locatie en wijze van uitvoering. Van 

elke bemonstering zal na afloop een gedetailleerde rapportage worden 

opgesteld. Hierin worden de gebruikte materialen en methodes beschreven en 

kaarten opgenomen alsmede de resultaten. Ook zullen alle (ruwe) gegevens 

worden opgenomen. 

 
Tabel 3.1 Algemene gegevens monitoring visstand 

Alle 

onderzoeken 

naar de 

visstand 

Datum en tijdstip 

Personen die het onderzoek uitvoeren 

Exacte locatie (coördinaten) 

Detailfoto’s en overzichtsfoto’s 

3.2 Visstand 

De monitoring van de visstand vind plaats om inzicht te krijgen in de huidige 

situatie en de ontwikkeling van die visstand (onderzoeksvraag I). Hiervoor 

vind onderzoek plaats in ieder onderdeel van het systeem. Voor elk deel van 

het systeem is een toegespitst onderzoek uitgewerkt: 

• Aanbodsonderzoek - zegenvisserij Waddenzee-zijde Spuisluizen 

Lauwersmeer, voorjaar en najaar 

• Aanbodsonderzoek - Fuikvisserij Waddenzee, voorjaar en najaar 

• Aanbodsonderzoek - kruisnetonderzoek schutsluis (Robbengatsluis) 

• Vispasseerbaarheid rinketten Cleveringhsluizen / Robbengatsluis 

• Hengelvangsten 

• Fuikenmonitoring Lauwersmeer / Reitdiep, betrekken beroepsvisserij 

• Visstand bovenlopen beken (incl. KRW-score) 

Deze onderdelen vinden niet allemaal gelijktijdig plaats, maar zijn afhankelijk 

van de beschikbaarheid van vis en het moment in het totale project.  

 

Aanbodsonderzoek - Zegenvisserij Waddenzee-zijde Spuisluizen Lauwersmeer 

Er is momenteel weinig inzicht in de hoeveelheid en soort vissen die zich 

bevinden aan de Waddenzee-zijde van de spuisluizen (R.J. Cleveringsluizen) 

en de scheepvaartsluizen (Robbengatsluis). Op deze punten is onderzoek 

uitgevoerd met behulp van kruisnetten (Wintermans, 2014). Dit zijn 
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kruisnetten van 1 m2 die bij grotere objecten slechts een beperkt beeld 

geven. 

Om meer inzicht in het visaanbod (soort en hoeveelheid) voor de spuisluizen 

en de scheepvaartsluis te krijgen worden twee onderzoeken uitgevoerd; een 

(broed)zegenvisserij en een fuikenvisserij. De exacte wijze van uitvoering 

moet nog worden bepaald. Dit is onder meer afhankelijk van de diepte van 

het gebied voor de spuisluizen. Daarom zal voorafgaand aan de visserij een 

dieptekaart worden gemaakt van het gebied voor de Spuisluis en in de 

havenkom. 

De zegenvisserij zal in het voorjaar en in het najaar worden uitgevoerd. De 

focus van deze visserij ligt bij de kleinere vis en daarom zal gebruik worden 

gemaakt van een fijnmazige broedzegen. 

 

 
Figuur 3.1 Locaties voor de broedzegenvisserij (indicatief). 

 

Aanbodsonderzoek - Fuikenvisserij Waddenzee, voorjaar en najaar 

Om meer inzicht te krijgen in de visstand aan de Waddenzee-zijde van de 

spuisluizen en in de havenkom zullen in het voorjaar en najaar gedurende ca. 

3 maanden fuiken worden geplaatst. Gevangen vissen worden op soort 

gebracht en gemeten. Door dit om het jaar uit te voeren (jaar 2 en jaar 3) 

wordt getracht ook om een meerjarig inzicht te krijgen. Op basis van het 

eerste monitoringsjaar zal worden besloten of fuikmonitoring aan beide zijden 

van de sluis noodzakelijk is.  

 

 
Figuur 3.2 Plaatsing van de onderzoeksfuiken (indicatief). 
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Aanbodsonderzoek, kruisnetonderzoek schutsluis 

Naast de spuisluizen is de schutsluis (Robbengatsluis) in Lauwersoog een 

mogelijke migratieroute voor vis van de Waddenzee naar het Lauwersmeer.  

Om te bepalen of vis van deze route gebruik maakt zal een monitoring van vis 

in de spuisluis worden uitgevoerd. Voor de uitvoering zal gebruik gemaakt van 

een groot kruisnet waarmee in de schutsluis wordt gevist. Ook zal gekeken 

worden of met een kuil enkele trekken kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zal 

ook gekeken worden of het gebruik van een lokstroom(pomp) er voor zorgt 

dat extra vis naar binnen trekt.  

Het plan is om te proberen dit onderzoek uit te voeren met de hulp van 

studenten. Dit onderzoek zal twee keer worden uitgevoerd, zowel in het 

voorjaar en najaar. 

 

Vispasseerbaarheid rinketten Cleveringhsluizen / Robbengatsluis 

Het is van groot belang inzicht te krijgen in de maatregelen die ter plaatse van 

de Cleveringhsluizen en Robbengatsluis worden genomen om de vismigratie te 

verbeteren. Derhalve worden er voor en achter de sluizen receivers geplaatst 

om direct inzicht te krijgen in de passage van getagde vissen in relatie tot het 

getijde en andere factoren. We kunnen daarmee onderzoeken wanneer smolts 

en andere trekvis de locatie passeren maar bijvoorbeeld ook in hoeverre 

smolts zich in de Waddenzee verspreiden. Daarnaast worden (indien mogelijk) 

de vismigratierinketten voorzien van een pittagantenne om te bepalen of 

smolts en andere trekvissen gebruikt maken van de rinketten. Om te bekijken 

of de rinketten ook werken wordt een voorjaar stekelbaars getagged. Deze 

stekelbaars kan vervolgens ook in het project Súd Ie worden waargenomen. 

Daarnaast gaan we de werking van de rinketten ook nader bepalen door 

gebruik te maken van camera’s (de beelden kunnen we ook voor 

communicatieve doeleinden gebruiken) en met larvennetten. Met name de 

migratie van larvale diadrome vis is een groot kennishiaat ten aanzien van 

zoet-zout overgangen. Om de stroming rondom het vismigratievriendelijk 

spuibeheer en de rinketten te bepalen worden nauwkeurige 2D-

stroomprofielen opgesteld.  

Hengelvangsten 

Onder meer via de hengelsportmedia zal aandacht worden gevraagd voor het 

project Vissen voor Verbinding. Daarbij zal ook een oproep worden gedaan 

voor het melden van gevangen zeeforellen in het gebied. Bij de vangst zullen 

gegevens worden gevraagd zoals: 

• Datum vangst 

• Locatie vangst 

• Lengte zeeforel 

De meldingen kunnen worden gedaan via de website van het project 

(www.zeeforel.nl).  

 

Fuikenmonitoring Lauwersmeer/Reitdiep, betrekken beroepsvisserij bij 

monitoring 

Op het Lauwersmeer en Reitdiep wordt beroepsmatig op paling gevist. Met de 

beroepsvissers ter plaatse zal worden overlegd of het mogelijk is om twee 

fuiken op strategische plaatsen neer te zetten en alle gevangen vissen te 

noteren (soort, aantal, lengte). Hiermee kan meer inzicht worden gekregen in 

de visstand. Dit willen we twee keer één jaar uitvoeren. 

 

http://www.zeeforel.nl/
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Figuur 3.3 Monsterpunten 0-meting visstand bovenlopen. 

  (de rode punt was drooggevallen) 

 

Visstand bovenlopen beken  

De visstandbemonsteringen worden uitgevoerd conform het Handboek 

Hydrobiologie van de STOWA, met een elektrovisapparaat waarbij de hele 

breedte van de beek wordt afgevist richting het keernet. Standaard 

trajectlengte elektrovissen is 250 meter. De minimale bemonstering 

inspanning volgens het Handboek hydrobiologie is 7,5% van de oppervlakte. 

Bemonstering vindt tweejaarlijks plaats, dat betekent in totaal drie 

bemonsteringen in jaar 1, jaar 3 en jaar 5.  

De bemonstering vindt plaats op de 25 meetlocaties in de bovenlopen. De 

vangstgegevens worden ingevoerd in de landelijke database Piscaria. 

In het najaar van 2014 heeft een 0-meting plaatsgevonden in de bovenlopen 

van de beken. Op 25 beektrajecten is gevist en de toenmalig aanwezige 

visstand vastgelegd (Wijmans & Kamman, 2015).  

3.3 Macrofauna 

Gedurende het project worden ingrepen uitgevoerd in delen van de bovenlopen 

van de beken. Zo worden delen gehermeanderd, versmald en er worden 

grindbedden aangelegd. Hierdoor zullen de milieuomstandigheden sterk 

veranderen, zo komt er meer stroming in het water en meer structuur. Deze 

veranderingen zullen invloed hebben op de daar voorkomende planten, vissen en 

macrofauna. Daarnaast zal in de bovenlopen zeeforel (met name broedjes) 

worden uitgezet. Zeeforel is een generalist wat betreft zijn voeding. De voedsel-

samenstelling is afhankelijk van het aanbod en kan bestaan uit macrofauna en 

terrestrische insecten. 
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Gedurende het project zullen uitgebreid macrofauna-monsters worden genomen 

om te kijken hoe de macrofauna zich ontwikkelt (onderzoeksvraag I). Daarnaast 

zal maagonderzoek worden uitgevoerd naar het voedsel van de zeeforel. 

 

Monsterneming en analyse 

De macrofaunabemonstering is gebaseerd op de (verplichte) KRW-

bemonsteringsmethode zoals die is beschreven in het Handboek Hydrobiologie 

(Bijkerk, 2014). De bemonstering wordt uitgevoerd met een standaard-

macrofaunanet, welke voldoet aan de praktijknorm ISO 7828:1985. De 

bemonstering wordt uitgevoerd volgens de multi-habitatmethode waarbij alle 

aanwezige micro-habitats worden bemonsterd. Standaard wordt een 

monsterlengte van 5 meter aangehouden, afhankelijk van de aanwezige 

habitats.  

Gezien de diversiteit in het projectgebied wordt voorgesteld om jaarlijks op 19 

meetlocaties (zie tabel 3.2) monsters te verzameld. Deze meetlocaties 

worden gedurende het project elk jaar in het voorjaar bemonsterd. De ligging 

van de meetlocaties is vast (deze veranderen dus niet gedurende het project). 

 

Verwerking en analyse 

Opslag van de monsters en analyse gebeurt conform het Handboek 

Hydrobiologie (Bijkerk, 2014). De kwaliteitsbeoordeling vindt plaats conform 

de kwaliteitsmaatlatten zoals die zijn gedefinieerd door Stowa, met 

gebruikmaking van het toetsingsprogramma QBwat, indien nodig aangevuld 

met aanvullende analysemethoden. 

 

Tabel 3.2 Weergave meetlocatie + parameters, groen wordt reeds gemeten, rood is 
extra inspanning  

Watergang Locatie Code 

Peizerdiep 200 meter onder vistrap Sterrebos Nieuw 

Lieversche Diep (brug Mensingheweg) 6526 

Groote Diep (grindbed) Nieuw 

Groote Diep (tussen 2 grindbedden) Nieuw 

Groote Diep (fietsbrug Alteveer) Nieuw 

Groote Diep (brug N373) 6301 

Groote Diep (fietsbrug Steenbergen) Nieuw 

Groote Diep (brug Eenerstraat) Nieuw 

Groote Diep (monding Slokkert) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (vispassage) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (uitkijktoren) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (brug N858) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (gekanaliseerde stuk) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (boomstammen) Nieuw 

Oostervoortsche Diep (brug Lieverseweg) Nieuw 

Oude Diep (bij vistrap Marum) Nieuw 

Oude Diep (200 meter onder de vistrap) Nieuw 

Sloot Verlengde Wilpsterweg (onder stuw) Nieuw 

Sloot Verlengde Wilpsterweg (boven stuw) Nieuw 
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Groote Diep & Oostervoortsche Diep Oude Diep & sloot Verlengde Wilpsterweg 

Figuur 3.4 Monsterpunten macrofauna 

 

Het watersysteem van het Peizerdiep en Oostervoortsche Diep is de laatste  

jaren sterk veranderd, een stuw is vervangen door een nieuwe meander met 

daarin meerdere grindbedden. Verder zijn grote delen van de beek vergraven. 

Hierdoor zijn de milieuomstandigheden sterk veranderd, wat een groot effect 

heeft op de aanwezige flora en fauna. De verwachting is dat de aanwezige 

macrofauna sterk aan het veranderen/ontwikkelen is. Het uitvoeren van een 

zogeheten power-analyse is niet mogelijk omdat er geen gedetailleerde 

referentiegegevens aanwezig zijn. Wel wordt een intensief monitorings-

programma uitgevoerd om de ontwikkeling van de macrofauna in het 

projectgebied nauwgezet te kunnen volgen. 

 

Maagonderzoek (zee)forel 

Om te bepalen van welk voedsel de zeeforellen in de beek gebruik maken zal 

maagonderzoek plaatsvinden. Hierbij wordt de maaginhoud van een aantal 

zeeforellen met behulp van een maagpompje verzameld. Deze methode is niet 

invasief, mits zorgvuldig uitgevoerd. 

De opslag en analyse van deze monsters zal op dezelfde manier plaatsvinden 

als die van de macrofauna-monsters die in de beken worden genomen. 

Het maagonderzoek zal in 2 verschillende jaren worden uitgevoerd, in het 

voorjaar en in het najaar bij telkens 10 vissen. 
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3.4 Zeeforel 

Om de ontwikkeling van de zeeforel-populatie te monitoren en om mogelijke 

knelpunten te ontdekken wordt elke fase van de levenscyclus van de zeeforel 

gemonitord:  

• Overleving zeeforel-eieren 

• Overleving zeeforel-broed 

• Volgen van de smolt-trek 

• Trek volwassen vissen 

• Paairijpe volwassen zeeforellen 

 

Voor een aantal onderdelen van de monitoring is toestemming nodig van de 

Dierexperimentencommissie (DEC). Hiervoor zal één overkoepelende 

vergunning voor alle onderdelen worden aangevraagd voor de start van het 

monitoringsplan. 

Van alle uitgezette vissen en eieren zal nauwkeurig worden bijgehouden wat, 

waar en hoeveel dit er zijn. De volgende parameters worden genoteerd:  

 

Tabel 3.3 Monitoring uit te zetten zeeforel 

Alle uitgezette 

vissen en 

eieren 

Datum en tijdstip 

Personen die de vis uitzetten 

Exacte uitzetlocatie (X en Y coördinaten) 

Herkomst uitzetmateriaal 

Detailfoto’s en overzichtfoto’s uitzetlocaties 

Korte habitatbeschrijving uitzetlocatie  
 

Eieren Manier van uitzetten (M+S broedsysteem en vibert-box) 

Stadium 

Aantallen 

Totaal gewicht 

Broedjes Manier van uitzetten (bijv. bij elkaar of verspreid) 

Lengte-frequentie 

Aantal / gewicht 

Smolts Manier van uitzetten (bijv. bij elkaar of verspreid) 

Lengte-frequentie 

Conditie 

 

Overleving zeeforel-eieren 

Gedurende het project zullen er experimenten plaatsvinden met het uitzetten 

van (zeeforel-)eieren. Belangrijk hierbij is dat eieren worden gebruikt van 

zeeforellen afkomstig uit een Waddenzee-beek (Kamman, 2014).  

Bij deze monitoring wordt gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelt systeem 

in zuid-Duitsland, het zogeheten M+S broedsysteem. Deze bestaat uit een 

buis die ongeveer 10 centimeter boven de bodem staat. Hierdoor ontstaan 

minder probleem door neerslaand sediment.  
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Figuur 3.5 Het M+S broedsysteem 

 

Door meerdere systemen te gebruiken en die op verschillende tijdstippen te 

bekijken kan de voortgang worden gevolgd. Ook zal de mate van dichtslibbing 

worden bepaald.  

Ook zullen er experimenten plaatvinden met een eenvoudiger systeem, 

namelijk met behulp van Whitlock-Vibert dozen. Dit zijn eenvoudige plastic 

boxen waarin zeeforel-eieren in het grind worden gezet. Dit kan gedaan 

worden in wasmanden gevuld met grind. 

Door middel van aanvullend visserijkundig onderzoek met behulp van het 

elektrisch schepnet in de directe omgeving kan zeeforel-broed worden 

aangetoond. 

 

Overleving zeeforel-broed 

Gedurende het project zullen er experimenten plaatsvinden met het uitzetten 

van (zeeforel-)broed. Hierbij worden visjes uitgezet die net vrij kunnen 

zwemmen. In de maanden maart/april worden de broedjes verspreid in een 

bepaald stuk beek uitgezet in de directe omgeving van beschutting. Door 

middel van aanvullend visserijkundig onderzoek, met behulp van het 

elektrisch schepnet, in de directe omgeving kan de groei en de overleving van 

de jonge zeeforel worden gevolgd. 

 

Volgen van de smolt-trek 

Gedurende het project zullen er experimenten plaatsvinden met het uitzetten 

van (zeeforel-)smolts. Dit zijn vissen vanaf zo’n 16 cm die op het punt staan 

om vanuit de beek naar het estuarium en de zee te zwemmen. Kort na 

uitzetting zullen deze vissen dus stroomafwaarts zwemmen. De smolt-trek zal 

gemonitord worden met behulp van drie verschillende technieken. 

Er wordt gebruik gemaakt van twee soorten telemetrisch onderzoek omdat 

deze twee methodes elkaar goed aan aanvullen. De pit-tags zijn met name 

geschikt voor de bovenlopen van het systeem, de VEMCO-transmitters zijn 

vooral bedoeld voor de middenloop en benedenloop van het systeem. Met de 

VEMCO-transmitters kan worden nagegaan hoeveel van de smolts het 

Lauwersmeer en Waddenzee bereiken. De combinatie van deze twee 

technieken om trekkende smolt te volgen wordt vaker toegepast in 

laaglandbeken (Schwinn et al, 2016). 
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- VEMCO. Een deel van de grotere smolts zal worden voorzien van een 

VEMCO V7 of V8-transmitter. Op verschillende plekken langs de trekroute 

richting het Lauwersmeer zullen ontvangers worden geplaatst die 

langstrekkende vissen kunnen detecteren. Voordeel van dit systeem boven 

PIT-tags is dat de afstand waarop een vis gedetecteerd kan worden veel 

groter is. De nieuwste generatie VEMCO-transmitters is klein: 11 x 3,6 x 5,6 

mm (V7 is 20 x 8 mm) en worden bij dit soort onderzoek van smolts 

toegepast. Nadeel van deze transmitters is de beperkte levensduur van 40-50 

dagen. Maar dit is voldoende om de trek van smolts van bovenloop tot en met 

de Waddenzee in kaart te brengen. 

 

In de trekroute van de bovenloop naar het Lauwersmeer kruisen de beken 

enkele kanalen. Het is onduidelijk of de zeeforel hierdoor ‘de verkeerde afslag’ 

neemt. Bij de kruising met het Hoendiep zal een experimenteel bellenscherm 

worden geplaatst om de zeeforel-smolt naar de overzijde van het kanaal te 

geleiden. Met behulp van transmitters en receivers kan worden bepaald of en 

hoeveel smolts door het bellenscherm heen gaan. Ook kan geëxperimenteerd 

worden met de situatie zonder bellenscherm. 

 

Voor het implanteren van VEMCO-transmitters is een zogenaamde DEC-

verklaring noodzakelijk. 

 

Als na een aantal jaren enkele grote zeeforellen worden gevangen die 

stroomopwaarts willen trekken, dan kunnen deze ook worden voorzien van 

een VEMCO-transmitter. Indien geen terugkerende zeeforellen worden 

gevangen, dan wordt gekeken of we rivierprikken dan wel windes van zenders 

kunnen voorzien. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van hetzelfde systeem 

aan ontvangers. Rivierprik maakt van dezelfde route gebruik als zeeforel, 

winde gebruikt een deel van de route (het zoete deel). 

 

VEMCO 

Voor het telemetrisch onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van het Canadese VEMCO-

systeem. Dit systeem wordt in Nederland op 

verschillende plaatsen ingezet door onder 

andere Waterschap Hunze en Aa’s, 

Hogeschool van Hall Larenstein, Waterschap 

Noorderzijlvest en Sportvisserij Nederland 

(rivierprik, aal, meerval). 

Bij uitgezette smolts wordt een klein 

zendertje (transmitter) in de buikholte 

geplaatst. Deze transmitters zenden een 

uniek signaal uit. Op verschillende plaatsen 

worden hydrofoons (ontvangers) in het 

water geplaatst die de signalen van de 

transmitters opvangen. Hierdoor kan per 

gezenderde zeeforel-smolt gevolgd worden 

welke punten gepasseerd worden waarmee 

de migratie kan worden vastgelegd. 

Dokkum

Vissen voor Verbinding

Plaatsing 32 VEMCO-receivers

Locaties waar receivers worden geplaatst
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- Fuiken. Op verschillende plekken langs de trekroute richting het 

Lauwersmeer zullen fuiken worden geplaatst die langstrekkende vissen 

kunnen vangen. Deze fuiken zullen gedurende een bepaalde tijd geregeld 

(elke dag of twee dagen) worden geleegd, waarbij alle gevangen zeeforellen 

worden gemeten en gewogen. Gekeken zal worden of een 

zogenaamde dichtzet mogelijk is in de trekroute. 

 

- PIT-tags. Een deel van de grotere smolts zal worden voorzien 

van een PIT-tag. Op verschillende plekken langs de trekroute 

richting het Lauwersmeer zullen ontvangers worden geplaatst die 

langstrekkende vissen kunnen detecteren. Vanwege de beperkte 

afstand dat PIT-tags gedetecteerd kunnen worden kan dit 

systeem alleen in de bovenlopen en een beperkt deel van de midden-lopen 

worden toegepast. Voordeel van PIT-tags is dat deze oneindig lang meegaan. 

Als een volwassen zeeforel met een PIT-tag terugkeert in de bovenlopen om 

te paaien, dan kan deze ook gedetecteerd worden. 

 

PIT-tag 

Een PIT-tag wordt vaak gebruikt voor de individuele herkenning van vee en huisdieren, 

maar wordt ook gebruikt door distributiebedrijven en voor voorraadbeheersystemen. De 

PIT-tag is niet meer dan wat elektronica en een kleine spoel. De transponder kan zowel 

plat als rond worden uitgevoerd. De anti-diefstalpoortjes in winkels werken ook volgens dit 

principe. Voor registratie is het nodig dat de transponder binnen het bereik van de antenne 

komt. De antenne kan een handscanner zijn, maar ook een grotere lus, zoals bij de anti-

diefstalpoortjes. Voor de identificatie van dieren worden meestal kleine PIT-tags gebruikt 

met een lengte van 12 mm en een diameter van 2 mm. Voor dit type transponder is het 

noodzakelijk dat de afstand tussen de scanner en de transponder niet meer bedraagt dan 

circa 20 centimeter. Met grotere transponders en grotere antennes is het tegenwoordig 

mogelijk de detectieafstand groter te maken.  

 

Ook andere trekvissen (bijvoorbeeld winde en rivierprik) die paaien in de 

beken kunnen worden voorzien van een dergelijke PIT-tag. Hiermee komt nog 

meer inzicht in het functioneren van de visstand in het gehele watersysteem. 

Voor het implanteren van PIT-tags is een zogenaamde DEC-verklaring 

noodzakelijk (Dierexperimentencommissie). 

 

Trek volwassen vissen 

Met beroepsvissers in het Lauwersmeer en het Reitdiep zullen afspraken 

worden gemaakt voor het melden van zeeforellen (als bijvangst). Ook zal met 

beroepsvissers aan de Waddenzeekant contact worden gezocht voor 

mogelijke meldingen van gevangen zeeforellen. 

Onderzocht wordt nog of het mogelijk is volwassen zeeforellen te vangen in 

het Lauwersmeer en deze te voorzien van zogenaamde VEMCO-transmitters. 

Indien deze volwassen vissen gevangen worden, dan is het gedetailleerd 

volgen van de volwassen zeeforellen mogelijk. Om volwassen vissen te 

vangen wordt gekeken of er met specifieke vangstmethodes gevist kan 

worden, zoals de inzet van zogeheten zalmsteken. 

Indien er geen terugkerende zeeforellen worden gevangen, dan wordt 

gekeken of we daar voor in de plaats rivierprik kunnen gebruiken. Indien er 

ook geen rivierprikken wordt gevangen zal winde worden gebruikt als 

substituut-vis. De winde maakt gebruik van de boezem als leefgebied en trekt 

naar de bovenlopen van de beken om te paaien. Deze trekroute overlapt voor 

een groot deel met de trekroute van de zeeforel. 

http://fishbio.com/wp-content/uploads/PIT-tag1.jpg
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Paairijpe volwassen zeeforellen 

Voor de daadwerkelijke paai verzamelen de paairijpe zeeforellen zich nabij de 

grindbedden (paaiplaats). Voor de paai zal door middel van visserijkundig 

onderzoek met behulp van het elektrisch schepnet, in de maanden november 

en december, gekeken worden of er zeeforellen aanwezig zijn. 

 

3.5 Waterkwaliteit  

In vergelijking met de meeste vissoorten in Nederland stellen salmoniden 

relatief hoge eisen aan hun leefomgeving, waaronder de waterkwaliteit.  

Belangrijke waterkwaliteitsparameters voor salmoniden zijn O2–gehalte en 

watertemperatuur. Daarnaast kan de zuurgraad en het ijzergehalte van 

belang zijn. Van belang is wel welk ecotype (variëteit) forel het betreft. 

Forellen uit het midden- en hooggebergte hebben andere eisen dan 

(zee)forellen uit laaglandbeken. Daarom is het belangrijk dat de uit te zetten 

forellen uit soortgelijke beken afkomstig zijn. Dit zijn zandbeken die in de 

Waddenzee uitkomen. 

In het Kennisdocument Forel, Salmo Trutta van De Laak (2008) staat een 

uitgebreide beschrijving van alle in de literatuur bekende gegevens omtrent 

milieueisen. Hieronder worden de twee belangrijkste parameters kort 

beschreven (gegevens uit De Laak - 2008 en Semmekrot - 1992).  

 

Watertemperatuur  

Eieren. Zeeforeleieren kunnen zich ontwikkelen bij watertemperaturen tussen 

de 0 en 16 °C, maar boven de 9 °C neemt de sterfte snel toe. 

Broed en parr (juveniel). De optimale temperatuur voor groei ligt tussen de 12 

en 19 °C, vanaf zo’n 25°C neemt de sterfte toe. Maar dat is mede afhankelijk 

van het zuurstofgehalte op dat moment.  

Smolt. Smolts zijn gevoeliger voor een hogere temperatuur dan parrs. Maar 

smolts dienen al in het voorjaar de beek te verlaten richting de zee en in het 

voorjaar is de watertemperatuur sowieso lager. 

Volwassen zeeforel. Grotere vissen kunnen hogere temperaturen tot zo’n 25-

30 °C doorstaan, mits de zeeforel tot het juiste ecotype behoort. 

 

Zuurstofgehalte 

Eieren. Bij een zuurstofgehalte van minder dan 5 mg/l stopt de ontwikkeling 

en daar beneden neemt de sterfte toe.  

Broed en parr en smolt. Voor broed, parrs en smolts moet het zuurstofgehalte 

boven de 6 mg/l zijn. Lager kan mits dit kort durend is.  

Volwassen zeeforel. Hiervoor geldt hetzelfde als voor jonge zeeforel. 
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Dataloggers 

Momenteel wordt 12 keer per jaar een meting uitgevoerd van de waterkwaliteit. Dit zijn 

momentopnames, belangrijk voor een aantal parameters zoals zuurstof en temperatuur (en 

stroomsnelheid) is het om dit continu te meten. Want het zuurstofgehalte mag niet te laag 

worden en de watertemperatuur mag niet te hoog worden, waarbij het gaat om de 

minimum- respectievelijk maximum-waarde.  

Daarom wordt voorgesteld om continu-metingen uit te voeren op 8 plekken in het systeem 

naar het zuurstofgehalte en op 8 plekken voor de waterdiepte/stroomsnelheid. Hiermee 

wordt een beter inzicht verkregen in het watersysteem. 

 

IJzer 

In veel kwelwater kan ijzer zijn opgelost. Dit wordt veroorzaakt door 

tweewaardig geladen vorm van ijzer (2+), dit gaat onder invloed van oxidatie 

over in ijzer (3+) wat neerslaat als een bruine ijzerhydroxidelaag. 

Zogenaamde ‘ijzerbacteriën’ kunnen deze omzetting versnellen. Deze 

bacteriën bevinden zich ook op de kieuwen van vissen. Het aldaar gevormde 

ijzerhydroxide zet zich af op de kieuwen van de vissen waardoor de 

zuurstofopname wordt bemoeilijkt en uiteindelijk verstikking tot gevolg kan 

hebben. 

 

Eieren. Bij hoge ijzergehaltes kunnen eieren ‘verstikken’ door neergeslagen 

ijzerhydroxide. Bij de proeven waarbij eieren worden uitgezet in Vibert-boxen 

zal hier ook specifiek op worden gelet. 

Broed en parr en smolt. Bij hogere concentraties ijzer in het water kunnen 

problemen optreden zoals hierboven beschreven. 

  

Tabel 3.3  Weergave meetlocatie + parameters, groen wordt reeds 

gemeten, rood is extra inspanning 

 
 

Zoutgehalte Lauwersmeer, nabij spuisluizen 

De spuisluizen van het Lauwersmeer zijn ‘de voordeur’ van de Waddenzee 

richting de bovenlopen van de beken. Het beheer dient hier (meer) gericht te 

zijn op het binnenlaten van vis. Om dit te bewerkstelligen kan bij bepaald 

beheer van de sluizen (meer) zout water het Lauwersmeer instromen. Om te 

bepalen of dit gebeurt worden zout-meters op diverse plekken in het meer 

geplaatst. 
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Onder meer is de bedoeling is de dataloggers te hangen in het Lauwermeer 

voor de spuisluizen, aan de twee grote boeien van de ballenlijn voor de 

sluizen. De loggers worden gehangen op dieptes van 1 meter, 5 meter en 10 

meter. Hiermee kan eventuele indringing van zout (water) worden 

geregistreerd. 

Daarnaast worden drie andere plekken in het Lauwermeer zout-meters 

hangen, gericht op plekken waar water uit het Lauwersmeer naar omliggende 

gebieden stroomt. In totaal worden 20 loggers geplaatst. 

Met behulp van deze gegevens zal getracht worden een modelstudie uit te 

voeren naar de zoutbeweging rondom de sluizen. In 2006 is in opdracht van 

RWS een modelstudie uitgevoerd zoutindringing (Agtersloot, R en M. van 

Reen 2006). Met de dataloggers wordt een grote hoeveelheid informatie 

verzameld over zoutgehaltes op meer dan 15 plekken rondom het 

Lauwersmeer en op meerdere dieptes voor de spuisluizen. Met deze 

informatie kan het model worden verfijnd. 

 

 
Figuur 3.5 Plaatsing dataloggers-zout aan boeien voor de spuisluizen. 

 

Tijdens het spuien stroomt zoet water de Waddenzee in. Daardoor wordt als 

het ware een bel aan zoet water gevormd aan de Waddenzee-zijde. Als bij 

opkomend tij water vanaf de Waddenzee het Lauwersmeer instroomt, dan is 

dit in eerste instantie zoet water vanuit die zoetwaterbel. Om te bepalen hoe 

lang die zoetwaterbel aanwezig blijft worden ook aan de Waddenzeezijde 2 

zout-loggers geplaatst. 

3.6 eDNA 

Met behulp van eDNA worden twee onderzoeken uitgevoerd: 

- de verspreiding zeeforel 

- de visstand (vissoorten) 

 

Verspreiding zeeforel 

Voor het project zullen op specifieke plekken in de bovenlopen van de beken, 
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jonge zeeforellen worden uitgezet. Om het succes van de uitzettingen te 

bepalen en de verspreiding van de zeeforel over de beken te volgen, zal de 

techniek van eDNA worden toegepast. Bij de bemonstering van eDNA zal 

worden samen gewerkt met het adviesbureau Koeman en Bijkerk uit Haren. 

Voorafgaand aan dit onderzoek zal er een nadere uitwerking plaatsvinden 

waarin onder meer de te bemonsteren locaties, de frequentie en tijdstip nader 

worden uitgewerkt.  

 

Visstand (vissoorten) 

In de beken wordt een groot aantal maatregelen uitgevoerd om deze wateren 

weer terug te brengen naar een meer natuurlijke inrichting. Met behulp van 

klassieke methoden zal de verandering van de visstand in kaart worden 

gebracht. eDNA is een aanvulling op deze methoden om de meer zeldzame 

vissoorten te ontdekken. 

 

eDNA 

Enviromental DNA ook wel eDNA genoemd, is een vrij nieuwe techniek waarbij 

genetische analyses worden uitgevoerd op watermonsters om zo het voorkomen van 

aquatische soorten vast te stellen. Het DNA van de vis is in het water aanwezig in de 

vorm van bijvoorbeeld slijm, schubben, cellen en ontlasting. Komt er één molecuul 

DNA van een bepaalde vissoort voor in het watermonster dan is het voorkomen van 

deze soort in dit water met 100 procent zekerheid aangetoond. Deze methode werkt 

andersom niet met 100 procent zekerheid. Als er geen DNA van een vis in het 

monster zit wil dat niet zeggen dat de vis er ook niet voor komt. De is belangrijk om 

de watermonsters zo te nemen dat er moleculen van de betreffende vissoort in zitten. 

3.7 Afstemming monitoring met project Súd Ie 

Aan de westzijde van het Lauwersmeer wordt het project Súd Ie uitgevoerd. 

Hierbij worden ook ecologische verbeteringen doorgevoerd zoals de aanleg 

van vispassages. 

Bij Ezumazijl staat de Súd Ie in verbinding met het Lauwersmeer. Trekvissen 

zoals de paling en de 3-doornige stekelbaars trekken via het Lauwersmeer van 

de Waddenzee naar de Súd Ie en vice versa. Bij deze trekroute moeten de 

vissen de sluizen bij Lauwersoog passeren. Een goede passeerbaarheid van de 

spuisluizen (en de scheepvaartsluizen) is hierbij van uitermate groot belang. 

Op dit punt ligt er een verbinding tussen de projecten Vissen voor Verbinding 

en Súd Ie. Daarom is het logisch om de monitoring van de migratie onderling 

af te stemmen. Voor deze afstemming zijn een paar zaken van belang: 

1. Afstemming te gebruiken monitoringstechnieken 

2. Afstemming wanneer de monitoring uit te voeren 

3. Uitwisselen monitoringsresultaten 

 

Ad 1) Monitoringstechnieken 

- Om te bepalen of 3-doornige stekelbaars vanuit de Waddenzee de Súd Ie 

bereikt kan onderzoek worden uitgevoerd Pittags. Deze stekelbaarzen 

worden dan in de Waddenzee net buiten de sluizen gevangen, vervolgens 

van een kleine pittag voorzien en weer losgelaten. Door Pittags-stations bij 

zowel de spuisluizen en scheepvaartsluis, als bij Ezumazijl aan te leggen 
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kunnen deze vis(jes) gevolgd worden.  

- Om te kijken of er zeeforellen de Súd Ie inzwemmen zal een (extra) 

hydrofoon worden geplaatst in de Súd Ie. 

- Bij Vissen voor Verbinding worden eDNA monsters genomen om de 

soortenrijkdom aan vis te bepalen. Voorgesteld wordt om dit ook enkele 

malen te doen in de Súd Ie. 

 

Ad 2) 

- Voor het uitvoeren van het Pittag onderzoek moeten bij beide project de 

Pittagstations operationeel zijn.  

 

Ad 3) 

- Voorgesteld wordt om twee keer per jaar een overleg te beleggen om de 

algemene voortgang van beide projecten te bespreken, de tussen 

resultaten van de monitoringen te bespreken en afspraken te maken over 

de nog uit te voeren monitoringen. 

3.8 Habitat (en levenscyclus) 

Naast hoge eisen aan de waterkwaliteit stellen salmoniden eisen aan de 

inrichting van het water. Deze habitatseisen zijn sterk afhankelijk van het 

levensstadium van de forel (gegevens uit De Laak - 2008 en Semmekrot - 

1992).  

Is er verschil tussen zeeforel en beekforel? Nee, in principe is dit dezelfde 

soort. Tot welke type de vis zich ontwikkelt is afhankelijk van de 

omstandigheden in de beek en een erfelijke drempelwaarde (lage 

drempelwaarde in kleine beken, vlak bij zee, tot hoge drempelwaarde bij grote 

beken, ver van zee). 

 
Figuur 3.6 Levenscyclus van de zeeforel (tekening www.deveron.org) 

 

Ei- en embryonale-fase (voortplanting) 

De belangrijkste factoren voor de paaigebieden zijn substraat, zuurstof-

gehalte, stroomsnelheid en diepte.  

Zeeforellen paaien in de winter, waarbij de eieren in de holtes tussen de 
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stenen van het grindbed worden gelegd. Tussen het grind ontwikkelen de 

eieren zich en komen ze uit. Belangrijk hierbij is dat het grindbed wordt 

doorspoeld met zuurstofrijk water. 

De larven houden zich eerst op tussen de kiezelstenen. Naar mate de 

dooierzak wordt verteerd worden ze steeds actiever. In het dooierzak-stadium 

reageren ze negatief op licht, om predatie te voorkomen. 

 

Broed 

Het broed-stadium sluit direct aan op het dooierzak-stadium. Zodra de 

dooierzak verteerd is reageert het broed positief op licht en verlaten ze het 

nest. Ze gaan actief azen op kleine insectenlarven en bevinden zich in ondiep 

water (10-15 cm). Veel afwisseling in habitat en stroomsnelheid is positief. In 

deze fase zwemmen de forellen nog in scholen. 

 

Parr 

De vingerlange (zee)forellen worden parrs genoemd. Deze parrs hebben 

allemaal hun eigen territorium, waarbij de sterkste vissen de beste plekken 

bezetten. De beste plekken voor parrs zijn iets dieper water (30 cm) bij 

beschutting in stromend water. In de winter is beschutting in de vorm van 

bijvoorbeeld overhangende oevers en dood hout van groot belang voor de 

overleving. Ook losstaand riet langs het stromende water kan hier een rol in 

spelen. 

 

Smolt 

Bij het smoltificeren verandert de parr langzaam van vorm en kleur. De vis 

wordt slanker en meer zilver van kleur. Ook inwendig treden veranderingen 

op, de zeeforel bereidt zich voor op een verblijf in het zoute water van de zee. 

Bij een stijgende watertemperatuur in het voorjaar trekken de smolts min of 

meer gezamenlijk stroomafwaarts naar het estuarium, dit gebeurt veelal 

tijdens een afvoerpiek. 

 

Een deel van het Oostervoortsche diep is rond 2010 heringericht, een deel van 

het Groote Diep in het voorjaar van 2014. Deze nieuw aangelegde delen zijn 

nog volop in ontwikkeling.  

Om meer inzicht te krijgen in de beeksystemen zal een habitatonderzoek 

worden uitgevoerd in de beken binnen het projectgebied. Hierbij wordt 

gekeken naar habitatkwaliteit en –areaal. Het gaat daarbij om de volgende 

milieufactoren: 

• Stroomsnelheid 

• Substraat 

• Obstakels (hout, steen, anders) 

• Stroomkommen 

• Beschaduwing 

• Waterplanten 

• Overhangende beschutting 

De beken zullen eerst worden opgedeeld in gelijkvormige delen. Per deel zal 

één of zullen meerdere trajecten worden bepaald waarbinnen alle 

milieufactoren worden bepaald. De exacte invulling van de milieu 

inventarisatie zal later worden bepaald.  
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Substraat: grind in het Groote Diep. 

 

 

 
Obstakels: grote stenen in de vistrap in het Oude Diep. 

 

 

 
Vegetatie: waterplanten in het Oostervoortsche Diep. 
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BIJLAGE I: Meetpunten waterkwaliteit waterschap Noorderzijlvest 

 

 
Overzicht meetlocaties, de rode lijnen geven de begrenzing van het projectgebied weer. 

Projectgebied beperkt zich tot de hoofdloop (Groote Diep en Lieverse diep) excl. de 

zijtakken.  
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BIJLAGE II: Bemonsteringsschema project Zeeforel Lauwersmeer (5 jaar) 

 

 

Parameter Methode 
Aantal 

locaties 
Frequentie (aantal keren in 5 jaar, 
projectduur) Tijd vh jaar 

 
Trekker 

Data al 
beschikbaar? 

Aanbod juveniele vis Waddenzee zijde Zegen 2 Eénmaal Voorjaar en najaar HvHL  Nee 

Aanbod vis Waddenzee zijde Fuiken 2 Viermaal (2 jaar, voorjaar en najaar) Voorjaar en najaar HvHL Nee 

Monitoring vispasseerbaarheid maatregelen 
Spuisluizen en scheepvaartsluis 

Pittag/ VEMCO 
receivers 
Lauwersmeer/ 
larvennetten 

2 2 maal, jaar 3 en jaar 4 (*afhankelijk 
realisatie rinketten) 

Voorjaar en najaar 
 HvHL  

Nee 

Visstand bovenlopen beken KRW-methodiek 25 Drie keer (jaar 1, 3 en 5) Voorjaar en najaar Sportvisserij NL Ja 

Aanbod vis, kruisnetvisserij Robbengatsluis Kruisnet 1 Twee keer in voor- en najaar Voorjaar en najaar HvHL Nee 

Hengelvangstregistratie Hengel 1 Continue Continue Sportvisserij NL Nee 

Driemaand in het voorjaar en 3 maand in het 
najaar monitoring fuiken, betrekken 
beroepsvisserij Lauwersmeer Fuiken 2 Drie jaar 

Voorjaar en najaar HvHL 

beroepsvisserij 
Nee 

     
 

 

Macrofauna (kwaliteit en prooiaanbod) KRW-methodiek 19 Jaarlijks  Voorjaar 
Waterschap / 
HvHL Nee 

Maagonderzoek Zeeforel Non invasief  
10 

vissen Twee keer Voorjaar en najaar 
Sportvisserij NL 

Nee 

       

Eieren overleving Broedbuizen 1 Drie keer gedurende project Winter Sportvisserij NL Nee 

Broed overleving Elektrisch 3 Vijf keer Najaar Sportvisserij NL Ja 

Smolts migratie 
PIT-tag en 
VEMCO, fuiken Totaal Twee keer uitgebreid, 2 keer met fuiken Voorjaar 

Sportvisserij NL 
Nee 

Aanwezigheid paairijpe adulten Elektrisch 4 Twee keer, jaar 4 en 5 Late najaar Sportvisserij NL Nee 

Paairoutes adulten  
(zeeforel, rivierprik, winde) Fuik en VEMCO 1 2 keer 

Zeeforel najaar  
(winde voorjaar) 

 
Sportvisserij NL / 
HvHL Nee 

eDNA eDNA 3 Drie keer   

Sportvisserij NL, 
K&B Nee 
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Temperatuur, zuurstof, debiet Dataloggers 2x8 Projectduur  Continu  Sportvisserij NL Ja 

Waterkwaliteit (oa ijzer)  4 tot 6 Jaarlijks Maandelijks Waterschap Ja 

Zoutgehalte nabij spuisluis 
Modelstudie zoutbeweging rond de sluizen 

Dataloggers en 
modelstudie 20 Projectduur  Continu 

HvHL 
Nee 

       

Habitat beken HGI-model 10 Twee keer Zomer HvHL Nee 
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Bijlage III KOSTENRAMING MONITORING 

 

Tabel III.1: Kosten van de monitoring gedurende 5 jaar  

 

Onderdeel Aantal keren uitvoering 

in projectperiode 

Kostenraming 

5 jaar 

Maatregel 

VvV 

Trekker 

Visstand 

Aanbodonderzoek - 

broedzegenvisserij 

Waddenzee 

2 jaar, 2 seizoenen 

Totaal 4 keer 

€ 26.679 MJ4-l HvHL 

Aanbod onderzoek -  

Fuikonderzoek Waddenzee 

2 jaar, 2 seizoenen 

Totaal 4 keer 

€ 55.076 MJ4-l HvHL 

Monitoring 

vispasseerbaarheid 

maatregelen 

Cleveringhsluizen 

2 maal (voorjaar 

stekelbaars en najaar 

rivierprik) 

€ 89.660 MJ4-l HvHL 

Vismonitoring 

Robbengatsluis 

2 keer (voor- en najaar) € 26.480 MJ4-l HvHL 

Visstand bovenlopen 

beken 

3 keer (jaar 1, 3 en 5) € 77.772 MJ4-l SpNL 

Jaarlijkse fuikvangsten 

monitoring Lauwersmeer 

3 keer (jaar 1, 3 en 5) € 94.060 MJ4-n HvHL 

Hengelvangstregistratie Continu € 4.800 MJ4-l SpNL 

Instellen Living Lab Continu € 49.700 MJ4-l HvHL 

Zeeforel (overleving, migratie etc) 

Overleving eieren  2 keer € 23.180 MJ4-l SpNL 

Overleving zeeforel-broed  5 keer, jaarlijks € 19.112 MJ4-l SpNL 

Trekgedrag smolts 

(pit-tags, VEMCO en 

fuiken) 

 2 keer volledig 

 + 2 keer alleen fuiken  

€ 296.567 MJ4-k SpNL 

Trekgedrag volwassen 

zeeforel, rivierprik of 

winde 

 2 keer € 94.584 MJ4-k SpNL 

Aanwezigheid paairijpe 

zeeforel 

 2 keer € 8.560 MJ4-l SpNL 

eDNA  3 keer € 77.368 MJ4-k SpNL 

Waterkwaliteit (habitat, waterkwaliteit etc) 

Inventarisatie habitat  2 keer € 20.840 MJ4-m HvHL 

Monitoring waterkwaliteit 

(incl. macrofauna) 

 5 keer, jaarlijks € 111.292 MJ4-m NZ 

Maagonderzoek zeeforel  4 keer  € 27.048 MJ4-m SpNL 

Dataloggers  

zuurstof, temperatuur, 

waterdiepte/stroming 

 Continu  

 4 loggers zuurstof 

 2 loggers waterdiepte 

€ 47.000 MJ4-m SpNL 

Datalogger zoutgehalte  Continu (20 loggers) € 86.672 MJ4-m HvHL 

Totaal: € 1.236.450   
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Tabel III.2 Maatregelenpakket Vissen voor Verbinding, onderdeel monitoring 

 

Nr Maatregel Kosten 

MJ4-k Innovatie monitoring migratiesucces 

 

€ 468.519 

MJ4-l Monitoring visstand, aanbodsonderzoek, 

paaisucces en overleving smolts 

€ 381.019 

MJ4-m Monitoring waterkwaliteit 

 

€ 292.852 

MJ4-n Fuikbemonstering met beroepsvissers 

 

€ 94.060 

 

 

 

 

Tabel III.3 Verdeling tussen de 3 organisaties die de monitoring uitvoeren 

 

 Deel monitoring 

Sportvisserij Nederland € 616.678 

Hogeschool van Hall Larenstein € 508.480 

WS Noorderzijlvest € 111.292 

totaal € 1.236.450 
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Broedzegenvisserij Waddenzee-zijde Spuisluizen Lauwersmeer 

Het maken van een dieptekaart van het gebied voor de Spuicomplex en in de 

havenkom. 

In twee jaar vissen in het voorjaar en driemaal in het najaar. 

Directe kosten 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (1 man, 1 dag) 

• Dieptepeilingen (2 man, 2 dagen) 

• Uitwerking dieptemetingen (1 man, 1 dag) 

• Uitvoering visserij (2 keer, 3 dagen, 2 man) 

• Begeleiding, projectleiding en rapportage (2 man, 5 dag) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (2 keer 30 dagen) 

Uitvoering 

Door de zegenvisserij komt er inzicht in het aanbod van kleinere vissoorten en 

juveniele vissen voor de spuisluizen. 

Kostenraming broedzegen monitoring Waddenzee 

Voorjaar en najaar, 3 keer in beide periodes 

Twee jaar uitvoeren, totale kosten € 26.679 

 

Fuikenvisserij Waddenzee, voorjaar en najaar 
Op drie plekken fuiken plaatsen. Twee nabij de spuisluizen en één nabij de 

schutsluis. Zowel in het voorjaar als in het najaar 3 maanden 

Directe kosten: 

• Aanschaf fuiken fuiken 

• Reis- en verblijfkosten 

• Beroepsvisser in huren. Twee maal per week legen (½ dag per keer) - 24 dagen 

• Plaatsen fuiken 

• Verwijderen fuiken 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (1 man, 1 dag) 

• Begeleiding visserij (1 man, 10 dagen) 

• Verwerken gegevens (1 man, 5 dagen) 

• Begeleiding, projectleiding en rapportage (1 man, 10 dagen) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (2 keer, 45 dagen) 

Uitvoering 

Door de fuikenvisserij in combinatie met de broedzegenvisserij komt er inzicht in 

het aanbod van diadrome vissoorten voor de spuisluizen en voor de 

scheepvaartsluis. 

Kostenraming Aanbodsonderzoek Waddenzee - fuikenvisserij 

Voorjaar en najaar, 3 fuiken plaatsen, 2 keer per week lichten 

Twee jaar uitvoeren, totale kosten € 55.076 

 

Monitoring vispasseerbaarheid rinketten  

Bij dit onderdeel wordt de vispasseerbaarheid bepaald van de spuisluizen en indien 

mogelijk ook de Robbengatsluis.  

Tevens wordt middels dit onderdeel de relatie gelegd met de andere projecten die 

gaande zijn rondom het Lauwersmeer zoals Sud I en Impuls diadrome vissoorten. 

Bijvoorbeeld door de gezamenlijke uitvoering van de monitoring van bijvoorbeeld 

schieraal en 3-doornige stekelbaars. 
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Op deze wijze komt er een bredere aanpak van de vismigratie rondom het Lauwersmeer. 

Directe kosten 

• Reis- en verblijfkosten 

• Inhuren adviesbureau voor plaatsen pittag-stations 

• Pittags 

• Operatiemateriaal 

• Camera’s 

• Larvennetten 

• In huren adviesbureau voor 2D stromingsprofielen 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (1 man, 1 dag) 

• Plaatsen pittag stations (2 man, 5 dagen) 

• Vangen 3-doornige stekelbaars (1 man, 5 dagen) 

• Inbrengen pit-tags (2 man, 5 dagen) 

• Uitlezen stations, onderhoud antennes (2 man, 3 dagen) 

• Plaatsen en uitlezen cameras (1 man, 3 dagen) 

• Uitvoering bemonstering met larvennetten 

• Assistentie bij metingen stromingsprofielen (1 man, 2 dagen) 

• Begeleiding, projectleiding en rapportage (2 man, 8 dag) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (4 keer 35 dagen) 

Uitvoering 

Door de metingen bij de rinketten komt er inzicht in de werking en effectiviteit van 

deze maatregel. 

Kostenraming monitoring rinketten 

Gedurende het gehele project uitvoeren € 89.660 

 

Vismonitoring kruisnetten Robbengatsluis 

Monitoring visstand bij de scheepvaartsluis. Uitvoering door studenten. 

20 avonden in het voorjaar en 20 avonden in het najaar vissen 

Directe kosten 

• Aanschaf kruisnetten, teilen, touwen, cuvetten 

• Reis en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (1 man, 2 dagen) 

• Begeleiding studenten (1 man, 5 dagen) 

• Projectleiding en rapportage (1 man, 2 keer, 6 dagen) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (2 keer 40 dagen + 10 dagen rapportage) 

Kostenraming vismonitoring Robbengatsluis 

Twee jaar uitvoeren in voor- en najaar, totale kosten € 26.480 

 

Visstand bovenlopen beken 

Bemonstering volgens KRW-methodiek (extra inspanning) 

- Bovenlopen Peizer- en Eelderdiep 

- Oude Diep 

Directe kosten 

• Reis- en verblijfkosten 

• Materiaal (Brettschneider elektrovisserij apparaat) 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (3 keer, 1 man, 2 dagen) 

• Visserijdagen (3 keer, 3 man, 10 dagen) 

• Projectleiding en rapportage (3 keer, 1 man, 15 dagen) 
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Uitvoering 

Drie keer worden dezelfde 25 locaties bemonsterd als in de 0-meting bovenlopen 

beken.  

Kostenraming monitoring bovenlopen beken 

Drie keer uitvoeren, totale kosten € 77.772 

 

Fuikvangsten Lauwersmeer/Reitdiep (betrekken beroepsvisserij) 

3 maanden voorjaar en 3 maanden najaar monitoring. Hiermee worden de 

beroepsvissers die vissen in het Lauwersmeer betrokken. Door op een paar 

strategische plekken hokfuiken te plaatsen en de vangst in deze fuiken geregeld 

geheel door te meten wordt inzicht gekregen in de aanwezige visstand. 

Directe kosten 

• Inhuren visserijbedrijven 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (2 keer, 1 man, 2 dag) 

• Instructie visserijbedrijven (2 keer, 1 man, 1 dag) 

• Tussentijdse begeleiding (2, keer, 1 man, 4 dagen) 

• Invoeren gegevens (2 keer, 1 man, 5 dagen) 

• Projectleiding, rapportage en bespreking (2 keer, 1 man, 8 dagen) 

Uitvoering 

Het Lauwersmeer is van groot belang voor de zeeforel als opgroeigebied en als 

transitiegebied naar de Waddenzee. In dit gebied wordt beroepsmatig gevist (op 

paling). Gekeken gaat worden of de beroepsvissers ingeschakeld kunnen worden 

voor een door middel van vangsten in vaste fuiken te noteren. 

Kostenraming jaarlijkse fuikvangst monitoring 

Twee keer uitvoeren, 3 maanden voorjaar en 3 maanden najaar  

totale kosten € 94.060 

 

Hengelvangstregistratie 

Hengelaars zullen worden opgeroepen om hun vangsten op het Lauwersmeer te 

melden. Hiervoor zullen een aantal acties worden uitgevoerd, zoals een gerichte 

email-oproep aan sportvissers die wonen in de omgeving van het Lauwersmeer. 

Bij de trailerhellingen zullen folders worden uitgedeeld. In de regio-editie van 

Het VISblad zal een oproep worden geplaatst. Met de hengelsportwinkelier in 

Zoutkamp zal overleg plaatsvinden om deze te betrekken. 

Kostenraming Hengelvangstregistratie 

Continu, jaarlijkse kosten €960 

totale kosten € 4.800 

 

Instellen Living Lab 

In een Living lab worden onderzoek en innovatie gekoppeld aan samenwerking 

tussen vele partijen van overheden en onderwijs tot private partijen. Middels 

het Living Lab zal ook de connectie met andere vis-ecologische projecten in het 

kader van het Waddenfonds en/of andere projecten worden bewerkstelligd.  

Binnen het Living Lab Vismigratie zullen we ook meerdere artikelen gaan 

schrijven, waarvan 2 wetenschappelijke artikelen. De Hogeschool Van Hall 

Larenstein zal dit organiseren en uitvoeren. 
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Kostenraming Instellen Living Lab 

Continu, jaarlijkse kosten €10.000  

totale kosten € 49.700 

 

Overleving eieren 

Eieren worden in M+S broedbuizen de beek geplaatst. Daarnaast zal met Witlock-

vibert dozen worden geëxperimenteerd. 

Twee locaties (Groote diep & Oostervoortsche diep). 

4 Broedbuizen plaatsen 

Na 2 weken 1 broedbuis bekijken (terugplaatsen indien mogelijk). Na 4 weken nog 

een broedbuis bekijken en na 2 maandenalle manden bekijken en alles verwijderen. 

Directe kosten: 

• Zeeforel-eieren kopen en ophalen in Denemarken 

• 4 broedbuizen kopen 

• Witlock-Vibert-boxen, grind en gaasmanden kopen 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (3 keer, 1 man, 1 dag) 

• Eieren halen in Denemarken (3 keer, 1 man, 2 dagen) 

• Plaatsen broedbuizen (3 keer, 2 man, 1 dag) 

• Twee keer resultaat bekijken (3 keer, 2 man, 1 dagen) 

• Projectleiding. rapportage en bespreking (3 dagen, 1 man, 3 dagen)) 

Uitvoering 

Verwacht wordt dat door het drie keer uit te voeren er voldoende kennis is 

vergaard omtrent de overleving van de eieren en de mate van dichtslibbing.  

Kostenraming overleving eieren 

Drie keer uitvoeren, totale kosten € 23.180 

 

Overleving zeeforel-broed 

In het najaar wordt gedurende één dag met behulp van draagbare elektrovis-

apparatuur gevist in de omgeving van de paaiplaatsen. 

Directe kosten 

• Afschrijving materiaal 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (5 keer, 1 man, 1 dag) 

• Elektrovisserij (5 keer, 3 man, 1 dag) 

• Projectleiding, rapportage en bespreking (5 keer, 1 man, 3 dagen) 

Uitvoering 

Vanaf het begin zal zeeforel (eieren en/of broed) worden uitgezet. Daarom zal ook 

jaarlijks gekeken moeten worden naar de overleving van het broed. Hiermee wordt 

inzicht verkregen in de overleving en habitatgebruik door de juveniele zeeforellen. 

Kostenraming overleving zeeforelbroed 

Vijf keer uitvoeren, totale kosten € 19.112 
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Trek smolts 

De trek van de smolts vanuit de bovenlopen richting het Lauwersmeer is een 

cruciale stap in de levenscyclus van de zeeforel. Om te bepalen of de smolts de 

juiste route nemen en ook daadwerkelijk het Lauwersmeer bereiken wordt dit 

intensief gevolgd. 

Ook andere vissoorten (winde, rivierprik) die gebruik maken van deze trekroute 

kunnen gemerkt worden met PIT-tags. 

Algemeen 

• Kopen en ophalen zeeforel-smolts 

• DEC-aanvraag 

Fuiken 

• Plaatsen fuiken op strategische plaatsen in de trekroute op minimaal 3 plekken 

• Om de dag legen van fuiken, maand lang (mogelijk met vrijwilligers) 

• Meten en wegen gevangen vis 

PIT-tags netwerk 

• Aanschaf en plaatsen PIT-tag station, 3 stuks 

• Inbrengen PIT-tags 

• 4 keer 1.000 PIT-tags en operatiemateriaal 

• Uitzetten smolts, 3 plekken (Oostervoortsche Diep, Groote Diep) 

• Handmatig zoeken naar smolts met PIT-tag 

VEMCO netwerk 

• Aanschaf en plaatsen VEMCO receivers, 32 stuks 

• Aanschaf 2 keer 80 VEMCO transmitters (type V8) 

• Inbrengen VEMCO transmitters 

• Uitzetten smolts, 3 plekken (Oostervoortsche Diep, Groote Diep, Oude Diep) 

• Handmatig zoeken naar smolts met VEMCO-transmitter 

Directe kosten 

• Fuiken (3 stuks) 

• DEC-aanvraag 

• Smolts aankopen (4.400 stuks) 

• Opslag smolts 

• DEC-aanvraag 

• Ondersteuning extern adviesbureau 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (4 keer, 1 man, 1 dagen) 

• ophalen smolts (4 keer, 1 man, 2 dagen) 

• DEC-aanvraag voorbereiden (1 man, 2 dagen) 

• Fuikenvisserij meehelpen (4, keer, 1 man, 2 dagen) 

• Aanschaf VEMCO en pittags (4 keer, 1 man, ½ dag) 

• Meehelpen plaatsen PIT-tag stations (1 man, 5 dagen) 

• Uitlezen Pittag stations (1 man, 4 dagen) 

• Plaatsen VEMCO receivers (2 man, 6 dagen) 

• Uitlezen receivers (4 keer, 1 man, 2 dagen) 

• Projectleiding, rapportage en bespreking (4 keer, 1 man, 15 dagen) 

• Inzet van vrijwilligers (4 keer, 15 dagen) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (65 dagen) 

Uitvoering 

De trek van de smolts vanaf de beken naar het Lauwersmeer is een belangrijke 

levensfase. Inzicht in de trek is noodzakelijk om inzicht te krijgen in aantallen, 

routes, tijdstip en eventuele knelpunten.  
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Kostenraming trek smolts 

Twee keer volledig uitvoeren + twee keer met fuiken, totale kosten € 296.567 

 

Trek volwassen zeeforellen /zeeprik / winde 

Dit onderdeel vindt pas in de tweede helft van het project plaats. Hierbij worden 

eventueel gevangen zeeforellen in de monitoringsfuiken gemerkt.  

Zo mogelijk wordt er gevist met zogeheten zalmsteken.  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het al eerder aangelegde VEMCO-receiver 

netwerk. 

Directe kosten 

• Aanschaf 2 keer 50 VEMCO transmitters (type V13) 

• Aanschaf zalmsteken 

• Inhuren beroepsvissers voor gerichte fuikenvisserij 

• Gebruik maken van de receivers die er al staan 

• Inhuren adviesbureau voor assistentie bij opereren vis 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (2 keer, 1 man, 1 dagen) 

• Aanschaf zalmsteken (1 man, 1 dag) 

• Overleg met beroepsvissers, instructies (1 man, 2 keer, 2 dagen)  

• Opereren volwassen vissen (2 keer, 2 man, 3 dagen) 

• Vissen met zalmsteken (2 keer, 1 man , 3 dagen) 

• Inzet van vrijwilligers (2 keer, 40 dagen) 

• Rapportage en bespreking (2 keer, 1 man, 8 dagen) 

Uitvoering 

De eerste volwassen zeeforellen worden eind 2018 verwacht. Indien we geen 

zeeforel vangen, dan worden rivierprikken gebruikt, als deze er niet zijn dan 

worden volwassen windes van zenders voorzien. 

 

Kostenraming trek volwassen zeeforellen 

Twee keer uitvoeren € 94.581 

 

Aanwezigheid paairijpe zeeforel 

In november/december wordt gedurende één dag met behulp van draagbare 

elektrovis-apparatuur gezocht naar paairijpe zeeforellen. Vanaf 2018 worden de 

eerste zeeforellen verwacht. 

Directe kosten 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding(2 keer, 1 man, ½ dag) 

• Elektrovisserij (3 keer, 3 man, 1 dag) 

• Rapportage en bespreking (3 keer, 1 man, 2 dagen) 

Uitvoering 

Een dag vissen nabij de mogelijke paaiplekken. 

Kostenraming paairijpe volwassen zeeforel 

Drie keer uitvoeren, totale kosten € 8.560 
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eDNA 

Door middel van enviromental DNA de verspreiding van de zeeforel volgen over het 

systeem. Ook zal worden gekeken naar de mogelijkheid om met deze methode de 

gehele visstand in beeld te brengen.  

Uitwerking moet nog plaatsvinden. Dit zal gebeuren in samenwerking met het 

adviesbureau Koeman & Bijkerk. Schatting is dat dit onderzoek € 20.000 per keer 

gaat kosten. Drie keer uit te voeren gedurende het project. 

Kostenraming eDNA 

Twee keer uitvoeren, totale kosten € 77.368 

 

Inventarisatie habitat bovenlopen 

Bepalen verschillende beekdelen 

Bepalen bemonsteringstrajecten 

Uitvoeren metingen, veldinventarisatie 

De bedoeling is om dit onderzoek voor een groot deel door stagiaires te laten 

uitvoeren. Tweemaal uitvoering, eenmaal in het begin en eenmaal in het vijfde jaar. 

Directe kosten 

• Materiaal 

• Reis- en verblijfkosten 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (2 keer, 1 man, 1 dag) 

• Begeleiding en uitvoering (2 keer, 1 man, 6 dagen) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (2 keer, 30 dagen) 

Uitvoering 

In de bovenlopen paaien de zeeforellen en groeien de juvenielen op. Een groot deel 

van deze beken zijn onlangs heringericht. Door tweemaal het habitat in kaart te 

brengen wordt de ontwikkeling in kaart gebracht. 

Kostenraming habitat 

Twee keer uitvoeren, totale kosten € 20.840 

 

Monitoring waterkwaliteit, incl. macrofauna (extra) 

De bovenlopen van de beken zijn drastisch veranderd. Ook zijn er zeeforel-broedjes 

uitgezet. Door extra metingen van de macrofauna zal gekeken worden welke 

effecten er zijn op de macrofauna. 

Directe kosten 

• Materiaal 

• Reis- en verblijfkosten 

• Inhuren menskracht monstername (macrofauna) 

• Uitbesteden uitzoeken samenstelling macrofauna-monsters 

• Chemische analyses 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (5 keer, 1 man, 1 dag) 

• Uitvoering monstername waterkwaliteit (5 keer, 1 man, 12 dag) 

• Rapportage en bespreking (5 keer, 1 man, 3 dagen) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (5 keer, 16 dagen) 

Uitvoering 

Gedurende het project worden diverse systeemmaatregelen uitgevoerd, daarnaast 

wordt zeeforel uitgezet. Om de effecten te monitoren wordt waterkwaliteit 

maandelijks bemonsterd en wordt de macrofauna jaarlijks op 19 plekken 

bemonsterd. 
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Kostenraming waterkwaliteit, incl macrofauna 

Vijf jaar uitvoeren, totale kosten € 111.292 

 

Maaginhoud zeeforel 

Door de maaginhoud van de zeeforellen te determineren wordt inzicht verkregen in 

het voedsel van de forellen.  

Directe kosten 

• Materiaal 

• Reis- en verblijfkosten 

• Monstername (macrofauna) 

• Samenstelling maaginhoud (macrofauna) 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (4 keer, 1 man, ½ dag) 

• Uitvoering (4 keer, 3 man, 1 dag) 

• Rapportage en bespreking (4 keer, 1 man, 3 dag) 

Uitvoering 

Met behulp van elektrovis-apparatuur worden 10 zeeforellen gevangen. Met behulp 

van een pompje wordt de maaginhoud afgenomen.  

Kostenraming ‘maaginhoud 

Twee jaar uitvoeren (voorjaar en najaar), totale kosten € 27.048 

 

Dataloggers beken – zuurstof, watertemperatuur, waterdiepte 

Door het plaatsen van loggers zal een meer gedetailleerd inzicht worden verkregen in de 

waterkwaliteit van de beken. Zo zal onder meer het dagnachtritme van de 

watertempratuur en zuurstofgehalte duidelijk worden. 

Directe kosten 

• Aanschaf ‘opgelost zuurstof logger’ (8 stuks) 

• Aanschaf sensoren (elk ½ jaar vervangen) 

• Aanschaf waterniveau-logger (8 stuks) 

• Software en uitleeststation 

• Bevestigingsmateriaal 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (4 keer, 1 man, ½ dag) 

• Plaatsing (2 man, 1 dagen) 

• Uitlezen loggers en Vervangen sensoren (8 keer, 2 man, 1 dag) 

• Rapportage en bespreking (5 keer, 1 man, 3 dag) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (20 dagen) 

Kostenraming ‘dataloggers beken’ 

Vijf jaar uitvoeren, totale kosten € 47.000 

 

Dataloggers – Lauwersmeer (zoutgehalte) 

Door het plaatsen van loggers zal een meer gedetailleerd inzicht worden verkregen 

in de zoutbeweging rondom de sluizen bij Lauwersoog. Ook op andere plaatsen in 

het Lauwersmeer zullen loggers worden geplaatst om te bepalen of het zout op 

deze plekken terecht komt.  

Al deze gegevens worden ingevoerd in een computermodel die de beweging van het 

zout door het Lauwersmeer modelmatig zal weergeven. Met het model kunnen dan 

ook de effecten van een ander sluisbeheer worden getoond. 
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Directe kosten 

• Aanschaf conductiviteit loggers (20 stuks) 

• Aanschaf sensoren (80 stuks - elk jaar vervangen) 

• Aanschaf model tbv studie zoutbeweging 

• Software en uitleeststation  

• Bevestigingsmateriaal 

Tijdsbesteding 

• Voorbereiding (4 keer, 1 man, 1 dag) 

• Plaatsing (2 man, 3 dagen) 

• Modelstudie zoutbeweging Lauwersmeer / spui (2 man, 20 dagen) 

• Uitlezen loggers en vervangen sensoren (5 keer, 2 man, 2 dag) 

• Begeleiding, rapportage en bespreking (5 keer, 1 man,3 dag) 

• Inzet van stagiaires bij de uitvoering (65 dagen) 

Kostenraming ‘dataloggers Lauwersmeer’ 

Vijf jaar uitvoeren, totale kosten € 86.672 
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