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1 Inleiding 

Voor het project “Vissen voor verbinding” zijn in de bovenlopen van het Lauwersmeer verschillende 
dataloggers geplaatst worden om de waterkwaliteit te monitoren. Er wordt gedurende 2019 tot en 
met 2024 zeeforel uitgezet in het Groote Diep, Oostervoortsche Diep, Lieversche Diep en de 
Akkertocht (Kamman et al., 2018). Voor deze zeeforel is de temperatuur en het zuurstofgehalte in de 
beken van groot belang. Om de geschiktheid van het systeem als paai en opgroeigebied voor zeeforel 
te beoordelen zijn verspreid over de beken verschillende typen dataloggers geplaatst. Met deze 
dataloggers worden verschillende waterkwaliteitsparameters: zuurstof, temperatuur en pH met 
korte intervallen gemeten. Door deze dataloggers op verschillende plaatsen in het watersysteem 
gedurende het hele project data te laten verzamelen kan er een goed beeld gegeven worden van de 
waterkwaliteit. Ook kunnen verschillen tussen locaties en seizoensgebonden fluctuaties hiermee 
worden weergegeven. De dataloggers maken het mogelijk om arbeidsextensieve monitoring uit te 
voeren. Op het uitlezen, vervangen van de batterij of sensorcaps na hebben de dataloggers geen 
onderhoud nodig. In dit rapport staan de resultaten van de metingen gedurende 2019 uitgewerkt. 
 
 
 

2 Dataloggers 

Tijdens dit onderzoek wordt gewerkt met dataloggers van HOBO. HOBO beschikt over een ruim 
assortiment van dataloggers waarmee de voor dit project interessante parameters gemeten kunnen 
worden. Er is gewerkt met een datalogger die zuurstofgehalte en temperatuur meet (HOBO U26-
001), een datalogger die alleen temperatuur meet (HOBO MX2203) en een datalogger die pH meet 
(HOBO MX2501). 
 

HOBO U26-001 

De zuurstofconcentratie in het water wordt gemeten met HOBO U26-001 loggers die met een 
interval van 30 minuten het zuurstofgehalte (mg/l) meten, gekoppeld aan de temperatuur. Deze 
dataloggers kunnen 21.700 sets zuurstof en temperatuur metingen opslaan. Bij een interval van 30 
minuten houdt dit in dat in het geheugen meer dan één jaar aan gegevens kan worden opgeslagen. 
De sensorcap in de logger is 7 maanden houdbaar en moet dan vervangen worden. De batterijduur is 
geschat op 3 jaar maar hangt ook af van de omgevingstemperatuur en de logfrequentie. Om de 
batterij te vervangen moet de logger opgestuurd worden naar Amerika. Deze logger wordt 
geïnstalleerd aan een betonnen steun die op de bodem van de beek staat. Deze steun is vervolgens 
verankerd aan een stalen pijp die in de oever geslagen is. Om de sensor van de logger zit een 
koperen spiraal (antifauling-guard) om aanslag op de sensor te verminderen. De logger wordt 
uitgelezen via een “shuttle” die met USB aan een laptop gekoppeld kant worden. 
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HOBO MX2203 

De watertemperatuur wordt gemeten met de HOBO MX2203, die met een interval van 30 minuten 
de temperatuur tot op 0.2 °C nauwkeurig vastlegt. Deze loggers kunnen 98.000 meetpunten opslaan. 
Bij een interval van 30 minuten houdt dit in dat het geheugen na ruim 5.5 jaar volledig gevuld is. De 
batterijduur is geschat op 3 jaar maar hangt ook af van de omgevingstemperatuur en de 
logfrequentie. Deze loggers zullen waar de bodem van de beek het toe laat aan een stalen pijp die in 
de bodem van de beek verankert is gehangen worden. De loggers kunnen via bluetooth met een 
mobiel apparaat (telefoon of tablet met IOS of Android besturingssysteem), via de HOBOmobile app 
worden uitgelezen.  
 

HOBO MX2501 

Om de pH in de beek te meten is één HOBO MX2501 pH datalogger geplaatst. Deze logger meet met 
een interval van 30 minuten de pH in 0.1 pH-eenheden nauwkeurig. De logger kan 43.300 metingen 
opslaan, uitgaande dat een meting in een set van zowel temperatuur als pH wordt opgeslagen, kan 
de logger meer dan één jaar aan gegevens 
opslaan. De elektrode van de logger is minimaal 
6 maanden houdbaar. Als de logger niet meer te 
kalibreren is moet de elektrode worden 
vervangen. De batterijduur varieert tussen 1 en 
3 jaar afhankelijk van de bluetooth instellingen 
en omgevingstemperatuur. Deze logger is in de 
beek geïnstalleerd aan een betonnen steun die 
op de bodem van de beek staat. Deze steun is 
vervolgens verankerd aan een stalen pijp die in 
de oever geslagen is. De logger kan via bluetooth 
met een mobiele telefoon of tablet (met IOS of 
Android besturingssysteem), via de HOBOmobile 
app worden uitgelezen.  
 
 
 
 

3 Datalogger locaties en details 

Lieversche Diep, Groote Diep, Oostervoortsche Diep en Akkertocht 

In dit systeem zijn de meeste loggers geplaatst. De afbeelding hieronder geeft de locaties van de 
verschillende loggers weer (blauw: O2/temperatuur, geel: temperatuur en rood: pH).  
Er is gekozen om verspreid door het gebied loggers te plaatsen om stroomafwaartse veranderingen 
weer te geven en verschillen tussen biotopen (sneller stromende meanderende delen met 
grindbanken vergeleken met gekanaliseerde stukken). Hieronder zullen van elk type logger de keuzes 
in locatie worden toegelicht samen met de exacte GPS locaties en foto’s. 
 
 

Betonnen voetsteun waaraan de datalogger 

bevestigd is. 
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Kaart van de bovenlopen (Lieversche Diep, Groote Diep en Oostervoortsche Diep) van het Lauwersmeer rond Lieveren met 

de voorgestelde plekken van dataloggers. De blauwe markeringen zijn de O2/temperatuur loggers (5 stuks), de gele 

markeringen zijn de temperatuur loggers (10 stuks) en de rode markering is de pH logger. 
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Blauw: Zuurstof en temperatuur (HOBO U26-001) 

 
1) Vistrap bij de Sterrebos stuw. Hier 

zijn in april 2019 zeeforel broedjes 
uitgezet. De vistrap zorgt voor 
stroming in het water waardoor 
de zuurstofconcentraties hier 
hoog moeten zijn. Het is 
interessant om deze waardes 
gedurende het jaar te volgen en 
te vergelijken met andere 
plaatsen. De coördinaten van 
deze logger zijn 53.12916, 
6.45485. De logger is op 6-8-2019 
in het midden van de beek 
geplaatst aan een betonnen 
voetsteun. Deze voetsteun is aan 
een stalen pijp verankert in de 
oever. Om deze locatie goed zichtbaar te maken is een houten paal met een gele markering 
geplaatst op ongeveer 1 meter afstand van de stalen pijp. Aan de houten paal is een kaartje 
gehangen met een waarschuwing voor beheerders in dit gebied, dat hier een zender voor 
wetenschappelijk onderzoek geplaatst is. 

 
 
 
 
 

Kaart van de bovenlopen (Akkertocht en Oude Diep) van het Lauwersmeer bij Marum met de voorgestelde plekken van 

dataloggers. De blauwe markering is een zuurstof/temperatuur logger en de gele markeringen zijn temperatuur loggers. 
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2) Grindbank van het Lieversche 
Diep. Hier zijn in april 2019 
zeeforel broedjes uitgezet. Dit 
deel van de beek is heringericht 
met grindbanken en een 
meanderend patroon. Dit is een 
plaats met goede biotopen voor 
(zee)forel waardoor het belangrijk 
is om de temperatuur en 
zuurstofconcentraties bij te 
houden. De coördinaten van deze 
logger zijn 53.11309, 6.44131. De 
logger is op 1-5-2019 in het 
midden van de beek geplaatst aan 
een betonnen voetsteun. Deze 
voetsteun is aan een stalen pijp 
verankert in de oever. Om deze locatie goed zichtbaar te maken is een houten paal met een 
gele markering geplaatst op ongeveer 1 meter afstand van de stalen pijp. Aan de houten paal 
is een kaartje gehangen met een waarschuwing voor beheerders in dit gebied, dat hier een 
zender voor wetenschappelijk onderzoek geplaatst is. 
 

 
3) Vistrap van het Oostervoortsche 

Diep. Ook Hier zijn in april 2019 
zeeforel broedjes uitgezet. Dit 
deel van de beek is meanderend 
en de vistrap zorgt voor meer 
stroming. Echter is de beek hier 
eigenlijk te breed waardoor de 
kans op te lage stroming mogelijk 
is. Dit kan verlaagde 
zuurstofconcentraties 
veroorzaken. Het is dus belangrijk 
om de zuurstofconcentraties 
gedurende het jaar te monitoren. 
De coördinaten van deze logger 
zijn 53.10316, 6.47417. De logger 
is op 6-8-2019 in het midden van 
de beek geplaatst aan een betonnen voetsteun. Deze voetsteun is aan een stalen pijp 
verankert in de oever. Om deze locatie goed zichtbaar te maken is een houten paal met een 
gele markering geplaatst op ongeveer 1 meter afstand van de stalen pijp. Aan de houten paal 
is een kaartje gehangen met een waarschuwing voor beheerders in dit gebied, dat hier een 
zender voor wetenschappelijk onderzoek geplaatst is. 
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4) Groote Diep 300 meter 
stroomafwaarts van de stuw. Dit 
is een punt verder 
stroomopwaarts in het systeem 
waar er minder stroming is. We 
verwachten hier een lagere 
zuurstofconcentratie die dus als 
basiswaarde voor het systeem 
kan fungeren. Door deze als 
uitgangspunt te nemen kunnen 
de effecten van hermeandering 
en grindbanken verder op in het 
systeem gemeten worden. De 
coördinaten van deze logger zijn 
53.08377, 6.41505. De logger is 
op 6-8-2019 in het midden van 
de beek geplaatst aan een 
betonnen voetsteun. Deze 
voetsteun is aan een stalen pijp verankert in de oever. Om deze locatie goed zichtbaar te 
maken is een houten paal met een gele markering geplaatst op ongeveer 1 meter afstand 
van de stalen pijp. Aan de houten paal is een kaartje gehangen met een waarschuwing voor 
beheerders in dit gebied, dat hier een zender voor wetenschappelijk onderzoek geplaatst is. 
 

 
5) Akkertocht bij de duiker die 

onder het dammetje naar het 
boerenland gaat. Dit is een punt 
stroomafwaarts van het bos 
waar de beek waarschijnlijk 
door zal hermeanderen. 
Hiermee kan gekeken worden of 
de zuurstofconcentratie hoger 
komt te liggen nadat de beek is 
heringericht. Ook is de duiker 
een goed punt om de logger in 
te plaatsen. De coördinaten van 
deze logger zijn 53.14384, 
6,24375. De logger is op 6-8-
2019 in het midden van de beek 
geplaatst aan een betonnen 
voetsteun. Deze voetsteun is 
aan een stalen pijp verankert in 
de oever. Op deze locatie is bewust gekozen om geen houten markeringspaal te plaatsen. 
Aangezien deze locatie naast een woonwijk ligt en op de rand van een akker. De datalogger is 
voor de veiligheid in de duiker geplaatst waardoor een markering als waarschuwing voor 
maaibeheer niet nodig is.  
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Geel: temperatuur logger (MX2203) 

 
1) Lieversche Diep bij de brug van de Mensingheweg. 

Dit punt ligt tussen de stuw bij het Sterrebos en de 
grindbank van het Lieversche Diep waar forellen 
zijn uitgezet. Dit punt fungeert vooral om een 
goede spreiding van metingen in het gebied weer te 
geven en de brug zorgt voor goede 
toegankelijkheid. De coördinaten van deze logger 
zijn 53.12337, 6.44558. De datalogger is op 6-8-
2019 aan een stalen pijp in de bodem van de beek 
bevestigd. De bovenkant van de pijp steekt 
bovenwater uit als zichtbare markering. De 
datalogger is d.m.v. een slotje aan de pijp geborgd.  

 
 

2) Stroomopwaarts van de meeste grindbanken in het 
Lieversche Diep. In dit traject zijn zeeforel broedjes 
uitgezet en door de grindbanken is het habitat voor 
forel hier waarschijnlijk het meest geschikt. Dit 
gebied is waarschijnlijk het meest kansrijk om door 
middel van aanplanting van zwarte els (Alnus 
glutinosa) het habitat optimaal te maken. Het is 
dan goed om over een wat langer traject meerdere 
temperatuur metingen te nemen om te zien of 
beplanting een effect heeft op watertemperatuur. 
De coördinaten van deze logger zijn 53.11141, 
6.44366. De datalogger is op 6-8-2019 aan een 
stalen pijp in de bodem van de beek bevestigd. De 
bovenkant van de pijp steekt bovenwater uit als 
zichtbare markering. De datalogger is d.m.v. een 
slotje aan de pijp geborgd. 

 
 

3) Stroomopwaarts van de grindbanken in 
het Lieversche Diep. Vormt samen met 
geel 2, blauw 2, en rood 1 het langere 
traject waar het habitat het meest 
geschikt lijkt voor zeeforel. Hier kan 
door aanplanting van zwarte els de 
beek wellicht ook gekoeld worden. 
Door deze reeks van loggers kan dit 
worden waargenomen. De coördinaten 
van deze logger zijn 53.10979, 
6.44394. De datalogger is op 6-8-2019 
aan een stalen pijp in de bodem van de 
beek bevestigd. De bovenkant van de 
pijp steekt bovenwater uit als 
zichtbare markering. De datalogger is 
d.m.v. een slotje aan de pijp geborgd. 
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4) Stroomafwaarts van de vistrap in het 

Oostervoortsche Diep. Hiermee kan het 
verloop van temperatuur in dit systeem 
worden weergegeven. De stroming is 
hier al weer wat afgenomen en ook is er 
weinig begroeiing naast de beek. De 
logger kan weergeven of dit effect op de 
temperatuur heeft. De coördinaten van 
deze logger zijn 53.10563, 6.47304. De 
datalogger is op 6-8-2019 aan een stalen 
pijp in de bodem van de beek bevestigd. 
De bovenkant van de pijp steekt 
bovenwater uit als zichtbare markering. 
De datalogger is d.m.v. een slotje aan de 
pijp geborgd. 
 

 
 

5) Groote Diep bij de brug van de N373. Hier 
zijn in april 2019 ook zeeforel broedjes 
uitgezet. Ook ligt dit punt mooi tussen 
geel 3 en blauw 4 in waardoor er 
verspreid over het systeem een goede 
weergave van temperatuur is. De 
coördinaten van deze logger zijn 
53.10336, 6.43076. De datalogger is aan 
de onderkant van de brug bevestigd 
aangezien de beek hier te diep is voor 
een bevestiging met een stalen pijp. De 
datalogger is op 6-8-2019 geplaatst en 
hangt aan een stalen kabel in het water. 
Er is geen extra markering aangebracht 
aangezien de logger op deze locatie geen 
risico vormt voor beschadiging door 
(maai)beheer. 

 
 

6) Stroomopwaarts van de vistrap in het 
Oostervoortsche Diep. Gezien op satellietbeelden is 
dit een stuk van het Oostervoortsche Diep met wat 
meer begroeiing. Hierdoor kan worden 
waargenomen of dit een effect heeft op de 
watertemperatuur. De logger kan weergeven of dit 
effect op de temperatuur heeft. De coördinaten 
van deze logger zijn 53.09901, 6.47867. De 
datalogger is op 6-8-2019 aan een stalen pijp in de 
bodem van de beek bevestigd. De bovenkant van 
de pijp steekt bovenwater uit als zichtbare 
markering. De datalogger is d.m.v. een slotje aan de 
pijp geborgd. 
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7) Oostervoortsche Diep bij een fietsbrug. Dit 
punt ligt tussen geel 6 en blauw 5 in 
waardoor er verspreid over het systeem in 
goede weergave van de temperatuur is. Ook 
is door de fietsbrug de bereikbaarheid goed 
om de logger uit te lezen. De coördinaten van 
deze logger zijn 53.0925, 6.48183. De 
datalogger is op 6-8-2019 aan een stalen pijp 
in de bodem van de beek bevestigd. De 
bovenkant van de pijp steekt bovenwater uit 
als zichtbare markering. De datalogger is 
d.m.v. een slotje aan de pijp geborgd. 
 

 
8) Het Groote Diep bij de brug van de 

Eenerstraat. Dit is stroomafwaarts van waar 
de Slokkert, Zesde Wijk en Schipsloot samen 
gekomen zijn. Dit geeft een goede weergave 
van de basistemperatuur in het systeem van 
deze bovenloop. De coördinaten van deze 
logger zijn 53.07486, 6.41039. De datalogger 
is op 6-8-2019  geplaatst. De diepte van de 
beek is hier te groot om de datalogger aan 
een stalen pijp in de bodem te bevestigen. 
Daarom is de datalogger hier aan een stalen 
kabel onder de brug bevestigd. Deze 
datalogger is niet aanvullend gemarkeerd 
aangezien het risico op beschadiging door 
(maai)beheer zeer klein is. 
 

 
9) Oude Diep onder de vistrap. Deze logger kan 

verschillen tussen het Oude Diep en de 
Akkertocht die er in uitmondt weergeven. De 
coördinaten van deze logger zijn 53.14521, 
6.24166. De datalogger is op 6-8-2019 aan 
een stalen pijp in de bodem van de beek 
bevestigd. De bovenkant van de pijp steekt 
bovenwater uit als zichtbare markering. De 
datalogger is d.m.v. een slotje aan de pijp 
geborgd.  
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10) Akkertocht stroomafwaarts van 
de stuw. Deze logger kan 
fungeren als basiswaarde van de 
temperatuur voordat de beek het 
bos in wordt geleidt. Er kan dan 
gemonitord worden of de 
hermeandering door het bos de 
temperatuur van de beek 
verlaagd. De coördinaten van 
deze logger zijn 53.14219, 
6.24476. De datalogger is op 6-8-
2019 aan een stalen pijp in de 
bodem van de beek bevestigd. 
De bovenkant van de pijp steekt 
bovenwater uit als zichtbare 
markering. De datalogger is 
d.m.v. een slotje aan de pijp 
geborgd. 
 

 
 

Rood: pH logger (MX2501) 

 
1) Grindbanken van het Lieversche 

Diep. Dit is de enige pH logger 
die in het systeem geplaatst is. 
De locatie is gekozen aangezien 
dit een van de meest 
veelbelovende zeeforel 
habitatten is. Ook vormt deze 
logger doordat ook de 
temperatuur wordt gemeten 
samen met blauw 2, geel 2 en 
geel 3 een langer traject van 
loggers om het temperatuur 
verloop in dit stuk beek weer te 
geven. Deze logger is op 6-8-
2019 op exact dezelfde locatie 
geplaatst als zuurstof logger 
(blauw) 1. De coördinaten van deze logger zijn 53.11309, 6.44131. De logger is in het midden 
van de beek geplaatst aan een betonnen voetsteun. Deze voetsteun is aan een stalen pijp 
verankert in de oever. Om deze locatie goed zichtbaar te maken is een houten paal met een 
gele markering geplaatst op ongeveer 1 meter afstand van de stalen pijp. Aan de houten paal 
is een kaartje gehangen met een waarschuwing voor beheerders in dit gebied, dat hier een 
zender voor wetenschappelijk onderzoek geplaatst is.  
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4 Resultaten 

Op 11-11-2019 zijn alle dataloggers uitgelezen om de resultaten van de metingen gedurende 2019 
weer te geven. De belangrijkste periode is gedurende de zomer waarbij de temperatuur en het 
zuurstofgehalte sneller kritieke waarden zullen bereiken. Per type datalogger zijn de resultaten hier 
uitgewerkt. 
 

4.1 Opgeloste zuurstof dataloggers 

 

4.1.1 Vistrap bij de Sterrebos stuw 

De resultaten van de opgeloste zuurstof datalogger die in de vistrap van de Sterrebos stuw geplaatst 
is staan weergegeven in grafiek 1. De hoogst waargenomen temperatuur is 23,96 °C op 29-08-2019. 
Op dit moment was de opgeloste zuurstofconcentratie 5,51 mg/l. De laagst gemeten concentratie 
opgeloste zuurstof was op 23-9-2019 met een waarde van 2,4 mg/l bij een temperatuur van 13,66 °C. 
Opvallend is de sterke fluctuatie in zowel temperatuur als opgeloste zuurstof per dag. Vanaf 2-10-
2019 is deze fluctuatie echter sterk verminderd. 

 

 

Grafiek 1. Opgeloste zuurstof concentratie en temperatuur in de vistrap van de 

Sterrebos stuw 
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4.1.2 Grindbank Lieversche Diep 

De resultaten van de opgeloste zuurstof datalogger die bij een van de grindbanken in het Lieversche 
Diep geplaatst is staan weergegeven in grafiek 2. De hoogst waargenomen temperatuur is 25,68 °C 
op 26-7-2019. Op dit moment was de opgeloste zuurstofconcentratie 4,19 mg/l. De laagst gemeten 
concentratie opgelost zuurstof was 1,15 mg/l bij een temperatuur van 16,1 °C op 5-9-2019. 
Opvallend zijn een aantal extreme dalen in zuurstofconcentratie tot nabij en onder 2 mg/l terwijl er 
geen extreme temperaturen zijn waargenomen op die momenten.  

 

 

Grafiek 2. Opgeloste zuurstof concentratie en temperatuur bij de grindbanken in 

het Lieversche Diep 

 

 

4.1.3 Vistrap Oostervoortsche Diep 

De resultaten van de opgeloste zuurstof datalogger die in de vistrap van het Oostervoortsche Diep 
geplaatst is staan weergegeven in grafiek 3. De hoogst waargenomen temperatuur is 18,92 °C op 29-
8-2019. Op dit moment was de opgeloste zuurstofconcentratie 2,29 mg/l. De laagst gemeten 
concentratie opgelost zuurstof was 0,05 mg/l bij een temperatuur van 16,72 °C op 1-9-2019. 
Opvallend zijn een aantal extreem lage zuurstofconcentraties tot bijna 0 mg/l terwijl er geen extreme 
temperaturen zijn waargenomen op die momenten. 
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Grafiek 3. Opgeloste zuurstof concentratie en temperatuur in de vistrap bij het 

Oostervoortsche Diep. 

 

Grafiek 4. Opgeloste zuurstof concentratie en temperatuur in het Groote Diep 

stroomafwaarts van het stuwtje nabij de Eenerstraat. 

 



Waterkwaliteit monitoring bovenlopen Peizerdiep en Oude Diep met dataloggers (2019) 

 

 © Sportvisserij Nederland  

19  

 

 

4.1.4 Groote Diep onder stuwtje bij Eenerstraat 

 

De resultaten van de opgeloste zuurstof datalogger die in het Groote Diep staat stroomafwaarts van 
het stuwtje nabij de Eenerstraat staan weergegeven in grafiek 4. De hoogst waargenomen 
temperatuur is 23,68 °C op 29-8-2019. Op dit moment was de opgeloste zuurstofconcentratie 7,36 
mg/l. De laagst gemeten concentratie opgelost zuurstof was 1,11 mg/l bij een temperatuur van 20,72 
°C op 28-8-2019. Opvallend zijn een aantal extreem lage zuurstofconcentraties tot onder 2 mg/l 
terwijl er geen extreme temperaturen zijn waargenomen op die momenten.  
 

4.1.5 Akkertocht onder de stuw bij Marum 

De resultaten van de opgeloste zuurstof datalogger die in de Akkertocht staat stroomafwaarts van 
het stuwtje bij Marum staan weergegeven in grafiek 5. De hoogst waargenomen temperatuur is 
24,60 °C op 28-8-2019. Op dit moment was de opgeloste zuurstofconcentratie 9,04 mg/l. De laagst 
gemeten concentratie opgelost zuurstof was 3,37 mg/l bij een temperatuur van 12,88 °C op 24-10-
2019. Opvallend is dat de opgeloste zuurstofconcentratie op deze locatie stabieler is dan op de 
andere bemonsteringslocaties. Over het algemeen is de opgeloste zuurstofconcentratie boven de 4 
mg/l gebleven.   
 

Grafiek 5. Opgeloste zuurstof concentratie en temperatuur in de Akkertocht 

onder het stuwtje bij Marum. 
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4.2 Temperatuur dataloggers 

 

4.2.1 Overzicht Lieversche Diep en Grote Diep 

De metingen van de dataloggers die geplaatst staan in het Grote Diep systeem (inclusief het 
Lieversche Diep) staan weergegeven in grafiek 6. Alle temperatuur dataloggers in dit systeem staan 
in één figuur weergegeven om het verloop van temperatuur in het systeem goed te visualiseren. Ook 
zijn op deze manier de verschillen tussen de locaties het duidelijkst. De hoogst gemeten temperatuur 
was onder de brug van de N373 over het Groote Diep. Hier is op 28-8-2019 een temperatuur van 
23,30 °C gemeten. De loggers in het Lieversche Diep stroomopwaarts van de grindbanken (rood en 
bruin) en de logger onder de brug van de N373 (geel) vertonen de grootste fluctuaties per 24 uur.  

 

 

Grafiek 6. Een overzicht van de data van alle temperatuur loggers in het 

Groote Diep systeem (Groote Diep en Lieversche Diep). 
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4.2.2 Overzicht Oostervoortsche Diep 

De metingen van de dataloggers die geplaatst staan in het Oostervoortsche Diep staan weergegeven 
in grafiek 7. Ook hier staan alle metingen weergegeven in één figuur om het verloop in het systeem 
en de verschillen tussen de locaties het beste weer te geven. De temperatuur logger die 
stroomafwaarts van de vistrap geplaatst is (blauw) vertoont op 31-8-2019 een hoge piek in 
temperatuur van 36,91 °C. Dit is hoogstwaarschijnlijk doordat deze logger drooggevallen is door de 
extreem lage waterstanden in het systeem. Het is echter niet duidelijk of alleen deze extreme piek 
door een drooggevallen logger komt of ook de lagere pieken hiervoor. Het lijkt er op dat de logger 
wel onderwater stond op deze momenten maar dat de andere hoge pieken ontstaan zijn door een 
praktisch stilstaande beek met een laag waterpeil. Als de data van de dataloggers uit het Groote Diep 
over de data van de loggers uit het Oostervoortsche Diep gelegd worden blijkt dat de algehele trend 
in temperaturen erg gelijk zijn maar dat de temperatuur in het Oostervoortsche Diep meer 
fluctuaties per dag vertoont. Voor de overzichtelijkheid is deze data niet aan de onderstaande grafiek 
toegevoegd. Het lijkt er sterk op dat de temperaturen in beide systemen erg overeenkomen. 

 

 

Grafiek 7. Een overzicht van de data van alle temperatuur loggers in het 

Oostervoortsche Diep systeem. 

 

4.2.3 Vergelijking Groote Diep, Oostervoortsche Diep 

en Oude Diep 

Tot slot is er een vergelijking gemaakt tussen de drie hoofdsystemen waarin gemeten wordt. Het 
Groote Diep, Oostervoortsche Diep en Oude Diep. Voor elk van deze systemen is één temperatuur 
datalogger gekozen die representatief is voor het geheel aangezien de verschillen tussen dataloggers 
binnen één systeem vrij klein zijn. Grafiek 8 laat de resultaten van deze dataloggers zien. De data laat 
zien dat de algemene trend in temperatuur vrij gelijk is tussen de systemen. Echter is wel te zien dat 
de fluctuaties in het Oostervoortsche Diep het grootst zijn binnen 24 uur. Opvallend is dat deze 
fluctuaties sterker zijn bij het afkoelen van de beek.  
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Grafiek 8. Een vergelijking tussen de drie hoofdsystemen waar temperatuur 

dataloggers geplaatst zijn (Groote Diep, Oostervoortsche Diep en Oude Diep). 

 

 

4.3 pH datalogger 

De data van de enige pH datalogger in het gebied (in het Lieversche Diep bij een grindbank) staat 
weergegeven in grafiek 9. De grafiek laat een sterke verstoring zien vanaf 13-9-2019. Uit veldbezoek 
is geconcludeerd dat tijdens het onderhoud van de beek de datalogger op de oever getrokken was 
door de maaikraan. Vervolgens is er op 31-10-2019 nog een verstoring te zien. Op deze dag is tijdens 
veldwerk de datalogger voor controle tijdelijk uit het water gehaald. Op deze verstoringen na laat de 
datalogger een redelijk constante neutrale pH zien in de beek met waarden tussen 6,6 en 7,6. In de 
grafiek is te zien dat er vanaf 29-9-2019 minder fluctuaties zijn binnen 24 uur en dat de pH lager 
komt te liggen. Het is onduidelijk wat dit heeft veroorzaakt. Een hogere afvoer waardoor meer water 
van het omliggende land in de beek komt zou een oorzaak kunnen zijn maar dit is niet vastgelegd. 

 

Grafiek 9. De data van de in het Lieversche Diep geplaatste pH datalogger. 
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5 Conclusies en discussie 

Het primaire doel van de dataloggers is om vast te kunnen leggen of de waterkwaliteit toereikend is 
als opgroei en paaigebied voor zeeforel. Belangrijke factoren hierin zijn watertemperatuur en 
zuurstof gehalte. 
 
Zuurstof 
In 2019 is niet de hele zomerperiode bemonsterd waarin de waterkwaliteit sneller kritieke waardes 
zal bereiken maar toch kan er al wel geconcludeerd worden dat de omstandigheden in 2019 zeer 
slecht zijn geweest voor forel. Uit literatuur blijkt dat zeeforel parrs water met een zuurstofgehalte 
lager dan 5 mg/l vermijden en dat afhankelijk van de temperatuur er vanaf 3 mg/l (in koud water) en 
vanaf 5 mg/l bij warm water (> 15°C) sterfte optreedt (de Laak, 2007). Op alle gemonitorde locaties is 
meermaals voor langere tijd een zuurstof concentratie beneden 5 mg/l gemeten, met op meerdere 
locaties waardes die onder de 2 mg/l zakken. Doordat de beek tijdens een zomerpeil een te breed 
profiel heeft ontstaat er te weinig stroming, die juist nodig is om zuurstof in het water te brengen. 
Een relatief ondiepe langzaam stromende “sloot” zorgt voor grote fluctuaties in temperatuur en 
zuurstofgehalte.  

In de praktisch stilstaande vistrap van het Oostervoortsche Diep tijdens de zomer is goed te 
zien hoe lang de zuurstofgehaltes extreem laag blijven. De zuurstofgehaltes in de Akkertocht zijn van 
de onderzochte locaties het hoogste. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordata het water hier 
over een stuw stroomt voordat het 200 meter verderop langs de datalogger stroomt. Het grote 
verval van de stuw zorgt voor veel beroering van het water wat veel zuurstof in het water op laat 
lossen.  

De zuurstof logger in het Lieversche Diep bij de grindbank had op 5-9-2019 een erg sterke 
daling naar 1,15 mg/l opgelost zuurstof. In deze periode was er onderhoud in de beken in dit gebied. 
Het is dus mogelijk dat deze sterke daling gerelateerd is aan de schoningswerkzaamheden. Tijdens 
het schonen komt er namelijk erg veel organisch materiaal in de waterkolom. De aerobe 
afbraakprocessen van deze stoffen kunnen het water zuurstofarm maken. Deze gebeurtenissen zijn 
echter niet met zekerheid aan elkaar te koppelen. Het is wel interessant om dit voor de toekomst te 
blijven monitoren of er sterke dalingen in zuurstofgehalte zijn gedurende de periode dat er 
geschoond wordt.  
 
Temperatuur  
De bereikte temperaturen lijken niet de beperkende factor te zijn. Temperaturen zijn grotendeels 
onder de 20 °C gebleven gedurende de zomer. Uitschieters bleven over het algemeen onder de 25 °C 
op het erg ondiepe langzaam stromende traject van het Oostervoortsche Diep na. Zeeforel die 
voorkomt in gebieden waar hogere watertemperaturen vaker voorkomen hebben zich aangepast om 
temperaturen tot 25 °C te overleven en zelfs pieken van temperaturen tot 30 °C zijn voor grotere 
vissen kort te verdragen (de Laak, 2007). Het is van belang dat vissen bij hoge temperaturen 
toevlucht kunnen zoeken in diepere koelere poeltjes in het systeem. Onder de drempels van de 
vistrap in het Oostervoortsche Diep staat de zuurstof logger bijvoorbeeld in een poel. Hier is de 
hoogst gemeten temperatuur deze zomer 18,92 °C. Dergelijke koelere poelen zijn geschikt voor 
zeeforel tijdens de zomerperiode. Op deze locatie was echter het zuurstofgehalte erg problematisch. 
Op andere locaties lijkt het zuurstofgehalte ook een meer beperkende factor dan de temperatuur. 
Dat gezegd is een lagere temperatuur altijd gewenst aangezien dit ook gepaard gaat met hogere 
zuurstof concentraties.  
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pH  
De gemeten pH waarden in het Lieversche Diep zijn gedurende de hele periode redelijk stabiel 
gebleven (tussen de 6,6 en 7,6). Er zit een gat in de data doordat de logger een tijd op de kant 
gelegen heeft, maar de kans is klein dat er op deze dagen extreme pH waardes in het systeem waren. 
De optimale zuurgraad voor forel is in een neutraal water (tussen de 6,8 en 7,8). In ieder geval lijkt de 
pH op deze plek in het systeem dus geschikt voor forel. Bij een lagere pH (lager dan 6,5) is forel 
gevoeliger voor ijzer in het water. Bij een lagere pH slaat opgelost ijzer Fe2+ en Fe3+ sneller neer als 
Fe(OH)2. Dit is schadelijk voor (jonge) vissen omdat het neer slaat op de kieuwen en vervolgens 
verstikt. De Fe(OH)2 heeft ook een verstikkend effect op ontwikkelende eieren Geertz-Hansen & 
Rasmussen, 1994). De pH die in het Lieversche Diep constant boven de 6,5 ligt is dus gunstig. 
 
 

6 Aanbevelingen 

Het huidige profiel van de beek in gebieden waar de zeeforel die wordt uitgezet moet opgroeien 
(Lieversche Diep en Grote Diep) is nu niet geschikt. Onderzoek naar de visstand d.m.v. elektrovissen 
heeft laten zien dat er in 2018 geen forellen zijn teruggevangen (Wijmans & Kamman, 2019) en in 
2019 zijn er zijn er gedurende en na de zomer ook geen forellen gemonitord met zowel eDNA als 
elektrovissen (De Boer & Kamman, 2020). Er is weinig variatie in stroming doordat de beek over het 
algemeen te diep en te breed is. In het verleden aangebrachte grindbanken hadden het doel om 
delen van de beek ondieper te maken waardoor sneller en langzamer stromende stukken gecreëerd 
zouden worden. Echter zijn deze grindbanken door het gepleegde onderhoud in de beek gedurende 
de laatste twee jaar lager gemaakt. Juveniele forel komt zelden voor in water dieper dan 50cm (de 
Laak, 2008). De variatie in stroming in de beek zorgt ook voor verschillende habitatten voor jonge 
forel.  

Het herstellen van de grindbanken zal voor nieuwe habitatten voor forel zorgen en eveneens 
de waterkwaliteit verbeteren. Doordat water sneller over de grindbanken stroomt en een “riffle” 
creëert komt er meer zuurstof in het water. De eerste twee jaar nadat de grindbanken aangelegd 
waren in 2014 zijn er wel forellen bij de grindbanken teruggevangen tijdens de visstandbemonstering 
in het najaar (Kamman, 2016; Kamman, 2017). Het is dus wel degelijk mogelijk voor forel om te 
overleven op de grindbanken als deze in goede conditie zijn.  
 
Ook al is de gemeten temperatuur in de zomer van 2019 niet de beperkende factor voor het 
opgroeien van juveniele forel toch kunnen er op dit gebied wel verbeteringen behaald worden. Een 
algehele lagere watertemperatuur zal automatisch ook voor meer zuurstof in het water zorgen 
doordat in kouder water meer zuurstof op kan lossen. Door één zijde van de beek te beplanten met 
een geschikte boomsoort als zwarte els wordt beschaduwing gecreëerd. Uit onderzoek blijkt dat voor 
een optimaal effect er minimaal een traject van 800  meter beplant moet worden (Verdonschot et al, 
2014). Als deze beplanting wordt aangebracht in het meanderende stuk van het Lieversche Diep kan 
het verloop van de temperatuur het best gevolgd worden doordat er op dit traject drie loggers staan 
die de temperatuur meten. Naast een koelend effect voor de beek zorgen de zwarte elzen ook voor 
een verstevigde beek oever die bestand is tegen het uitslijten en wegslaan van de oever door harde 
stroming bij hoge afvoer.  
 
Om te voorkomen dat aangebrachte maatregelen beschadigd worden is het aan te raden om 
onderhoud aan de beek, waar gewerkt wordt aan habitatherstel voor zeeforel, handmatig uit te 
voeren. Met een zeis kan vegetatie in de beek worden gemaaid zonder dat de grindbanken worden 
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beschadigd. Ook is er bij handmatig beheer een kleinere kans dat een datalogger wordt verplaatst of 
beschadigd zoals in 2019 al twee maal gebeurd is. De pH logger is bij het maaien op de oever beland 
waarbij de logger beschadigd is geraakt en één temperatuur logger uit de Akkertocht is door de 
maaikraan volledig uit de beek geschept waardoor de logger niet meer terug gevonden is. Na het 
aanplanten van bomen kan er zo nodig met een bosmaaier om de bomen heen gemaaid worden. Er 
wordt op het moment van schrijven aan een visvriendelijk en ecologisch verantwoord beheersplan 
gewerkt voor de toekomst van het project Vissen voor Verbinding. Het is echter wel van belang dat 
het waterschap ook open staat voor deze aangepaste methode van beekbeheer en dit in de 
toekomst ook op neemt in het integrale beheersplan voor dit gebied.  
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