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De zeeforel-broedjes worden verdeeld over emmers en verspreid uitgezet. 
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1 Inleiding 

Door Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en het Waterschap 

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

gezonde, zichzelf in standhoudende 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. Inmiddels is dit idee 

uitgegroeid tot een grootschalig project gesteund door een subsidie van het 

Waddenfonds. Het project ‘Vissen voor Verbinding’ bestaat uit de volgende 

projectpartners: 

 

• Sportvisserij Groningen Drenthe 

• Waterschap Noorderzijlvest 

• Sportvisserij Fryslân 

• Staatsbosbeheer 

• Sportvisserij Nederland 

• Hogeschool van Hall Larenstein 

• Waddenvereniging 

• Provincie Groningen 

 

In dit rapport wordt de uitzet van zeeforelbroedjes in maart 2020 en de 

daaropvolgende monitoring om de overleving te bepalen beschreven. De 

forelletjes zijn uitgezet in het Groote Diep en Lieversche Diep. In 2015, 

2016, 2017, 2018 en 2019 is er ook forelbroed uitgezet in de beken 

(Kamman 2016; Kamman 2017; De Boer & Kamman 2020). 

 

 

 

Uitzetten zeeforelbroed in het Lieversche Diep op 28 maart 2020. 
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2 Uitzetten zeeforel-broed 

Op zaterdag 28 maart 2020 zijn op drie locaties in de bovenlopen van het 

Peizerdiep, in totaal 9.000 zeeforel-broedjes uitgezet. Deze zeeforelletjes zijn 

afkomstig uit Noord-Duitsland. De genetische herkomst van de deze vissen 

zijn de beken ten noordwesten van Hamburg. Deze beken komen uit in de 

Waddenzee en zijn te karakteriseren als laaglandbeek.  

De zeeforelletjes zijn nog in het larvale stadium maar beginnen al wel met 

zwemmen. Een deel van de visjes heeft nog een restant van de dooierzak die 

nog geabsorbeerd moet worden. De grootte van de visjes is dan ongeveer 

2½ cm. 

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

 

Normaliter wordt het uitzetten gedaan in samenwerking met Sportvisserij 

Groningen Drenthe en een groep vrijwilligers. Door de corona crisis is het dit 

jaar echter klein gehouden en is de uitzetting door enkele werknemers van 

Sportvisserij Nederland uitgevoerd. 

 

2.1 Uitvoering uitzetting 

De zeeforelletjes zijn vroeg in de morgen van 28 maart 2020 opgehaald bij 

de kwekerij in Duitsland en direct naar de uitzetlocaties gebracht. Om 13 uur 

zijn de zeeforelletjes uitgezet op drie locaties in het Lieversche Diep en 

Groote Diep (figuur 1). 

De vissen zijn aangevoerd in een grote plastic zak met extra zuurstof 

voor de visjes. Op de uitzetlocaties is langzaam water uit de beek hieraan 

toegevoegd, zodat de vissen konden wennen aan het beekwater. Hierdoor 

worden de temperatuur en chemische samenstelling van het water 

langzaam gelijk. Na een gewenningsperiode van ongeveer 30-45 minuten 

zijn de vissen verdeeld over plastic emmers. 

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

beek waarbij elke meter een tiental visjes wordt uitgezet 

De forelletjes zijn grotendeels in het Groote Diep uitgezet. Door slechte 

resultaten in het Oostervoortsche Diep de laatste jaren is daar dit jaar 

geen vis uitgezet.  

 

De locaties waar de visjes zijn uitgezet zijn gekozen op basis van het voor 

forel meest geschikte habitat. Sneller stromende ondieptes bij de 

grindbanken in het Lieversche Diep en meanderende stukken op een 

zandige bodem in het Groote Diep.  
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Figuur 1. Locaties waar op 28-3-2020 zeeforel broedjes zijn uitgezet: 

1) Nabij de grindbanken in het Lieversche Diep.  

2) Nabij de fietsbrug over het Groote Diep. 

3) Nabij de brug van de N373 over het Groote Diep. 
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3 Monitoring zeeforel-broed 

In 2020 is er gedurende de zomer geen directe monitoring geweest op de 

overleving van forel. Er zijn wel na de eerste uitzet op 29-7-20 nogmaals 

200 visjes uitgezet van ± 3 g. per stuk. Vervolgens is er in november 

elektrisch gevist op de locaties waar forellen zijn uitgezet. Na deze 

bemonstering zijn nogmaals 90 forellen uitgezet van 12 g. per stuk (20-11-

20) om de bezetting in de kweek wat uit te dunnen.  

 

3.1 DEKA monitoring 

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

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

naast elkaar stroomopwaarts waarbij zoveel mogelijk het gehele water 

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

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

kan worden opschept. Er is alleen specifiek gekeken naar de 

aanwezigheid van zeeforel. Van een verdoofde vis is in het net van de 

DEKA snel beoordeeld of het wel of niet om een forel ging. Overige 

soorten zijn niet geregistreerd. 

 

3.2 Resultaat monitoring 

De visserij met een DEKA heeft in het Lieversche Diep bij de grindbanken 

één forel van 7cm aangetroffen (zie foto). Naast deze tegenvallende 

terugvangst was het opvallend dat er ook zeer weinig andere vis aanwezig 

was op de bemonsterde locaties. Dit komt overeen met de bemonstering 

van 2019 terwijl er de jaren daarvoor aanzienlijk meer vis en meer 

soorten werden aangetroffen (Wijmans & Kamman 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruggevangen zeeforel parr in het Lieversche Diep tijdens DEKA 

bemonstering 
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Met een DEKA wordt door twee personen de beek in de gehele breedte 

afgevist.  

 

 

3.3 Conclusies monitoring 

 

De overleving van de jonge zeeforel in 2020 is zeer slecht te noemen. Dat 

er één forel is teruggevangen maakt het aannemelijk dat er meerdere 

visjes de zomerperiode overleefd hebben. Toch is een terugvangst van 

maar één vis geen goed teken. De condities voor een DEKA bemonstering 

waren niet optimaal door een verhoogde afvoer door een nat najaar. 

Doordat er niet optimaal gevist kan worden is het moeilijker om de 

aanwezige visjes te vangen. Bij een goede overleving zou men meer dan 

één teruggevangen forel verwachten. 

 

De uitgezette broedjes in maart 2020 hadden gedeeltelijk nog een 

onverteerde dooierzak. Dit betekent dat de visjes nog in het larvale 

stadium zitten waarin ze minder vrij-zwemmend zijn en ook nog geen 

eten tot zich nemen. Dit stadium in de ontwikkeling van het broed is ook 

een stuk passiever. Deze passieve visjes die nog weinig zwemmen zijn 

minder geschikt om in een beek met veel sediment zoals het Lieversche 

Diep en Groote Diep uit te zetten. Als de visjes naar de bodem zakken en 

weinig zwemmen komen ze in een zuurstofarme sliblaag terecht wat voor 

sterfte kan worden. Helaas is er geen inspraak vanuit dit project over de 

levering zeeforel broedjes. Dit kan er dus voor zorgen dat de visjes voor 

dit systeem te vroeg geleverd worden. In 2020 waren er geen faciliteiten 

beschikbaar waren om deze visjes tijdelijk op te vangen en eventueel 

enkele weken later uit te zetten. Hierdoor was er geen andere optie dan 

de visjes in het stadium waarin deze aankwamen uit te zetten ook al was 

dit waarschijnlijk niet optimaal. In hoeverre dit de oorzaak was van een 

slechte overleving is niet vast te stellen. 
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Daarnaast had 2020 wederom een droge en warme zomer. Dit zijn 

nadelige factoren als het om de overleving van juveniele zeeforel gaat 

aangezien deze soort slecht tegen hoge temperaturen en daarbij gepaard 

gaande lage zuurstofconcentraties kan (De Boer & Kamman, 2021). 

Vooralsnog lijkt uit monitoring met dataloggers vooral de lage 

zuurstofconcentratie in de beek problematisch (De Laak, 2008).  

 

Naast de droge en warme omstandigheden is de habitatgeschiktheid van 

het systeem verslechterd in de laatste drie jaar. Betrokkenen bij het 

project benoemen het rigoureus schonen van de beek als de oorzaak. 

Hierdoor wordt de beek dieper gemaakt waardoor er minder sneller 

stromende trajecten zijn. Ook vormt een meanderende beek van nature 

een eigen stroomprofiel doordat bijvoorbeeld in de buitenbochten van de 

beek diepere geulen slijten. Het sediment wat hier wordt weggenomen 

wordt op andere plekken in de beek gedeponeerd. Het ontstaan van deze 

diepere poelen en ondieptes zorgt voor een divers stroomprofiel met 

daardoor verschillende habitatten voor flora en fauna. Het machinaal 

schonen van de beek geeft het systeem als het ware jaarlijks een harde 

reset. De geplaatste grindbanken worden verspreid of zelfs op de kant 

geschept waardoor ook het juiste opgroeihabitat voor de juveniele forel 

verdwijnt.  

 

In de eerste twee jaar na de aanleg van de grindbanken in 2014 is er wel 

goede overleving van het zeeforelbroed tot vingerlingen aangetoond 

(Kamman, 2016; Kamman 2017). Sindsdien lijkt het habitat steeds 

minder geschikt te worden nadat er geschoond is in de beek. Dit is ook 

terug te zien in de overleving van juveniele zeeforel de laatste jaren. 

Samenvatting van de bemonsteringen in 2016 en 2017 om de overleving 

van zeeforelbroed te bepalen zijn te lezen in de bijlagen (1 & 2).  

 

Om ervoor te zorgen dat het systeem weer geschikt wordt als 

opgroeigebied voor zeeforel is het zeer belangrijk om de factoren waar de 

projectgroep invloed op heeft zo optimaal mogelijk te maken. Een 

extreem droog en warm jaar is nadelig voor de vis, maar als daarnaast 

het habitat ook gebrekkig is zal dit funest zijn voor de slagingskans van 

de herintroductie van zeeforel. 

 

Aangezien er in het verleden is aangetoond dat overleving van zeeforel in 

het systeem wel mogelijk is wordt er sterk gepleit om meer 

habitatvariatie in de beek te creëren. De grindbanken moeten hersteld 

worden en het natuurlijke stroompatroon van de beek moet ondersteund 

worden door extensief onderhoud te plegen.  

Helaas kon een concreet plan om in het najaar van 2020 de grindbanken 

weer te herstellen niet doorgaan vanwege onbegaanbare natte 

omstandigheden in het gebied. Wel is er een start gemaakt met minder 

intensief maaibeheer in het Oostervoortsche Diep waar alleen een 

stroomgeul wordt gemaaid.  

Hiernaast kan het aanplanten van schaduwverstrekkende vegetatie langs 

de oever zorgen voor een koelere beek, en een verstevigde oever die 

bestand is tegen erosie. Om verder in te gaan op de discussie hoe het 
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onderhoud op een meer ecologisch verantwoorde manier kan worden 

uitgevoerd wordt samen met onafhankelijk adviesbureau ELMEKZ, 

kenniscentrum CIV water, waterschap Noorderzijlvest en Sportvisserij 

Groningen Drenthe gewerkt aan een cursus die de aspecten van 

‘Natuurlijk beekbeheer’ dieper uitwerkt. Deze cursus wordt naar verwacht 

in 2022 aangeboden aan beheerders in de regio. 
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Bijlage I   Samenvatting monitoring overleving 

forelbroed 2015 (Kamman, 2016) 

Nadat er in het voorjaar van 2015 forellenbroedjes zijn uitgezet in de beken is er 

in het najaar elektrisch gevist met de DEKA om de overleving van de forellen te 

monitoren. Er zijn 12 zeeforellen terug gevangen tijdens de monitoring. Er zijn 

drie forellen in het Groote Diep en negen in het Oostervoortsche Diep gevangen. 

De vissen zijn afzonderlijk gemeten: 

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

• 10,2 cm  

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

• 13,0 cm 
De gemiddelde lengte van de gevangen zeeforelletjes was 11,6 cm. De zeeforellen 

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

omgeving aanwezig is. 

 

 

Traject Groote Diep  

 

 
 

 

Eén traject, alleen gevist bij 

de grindbanken. Op andere 

plekken was door de diepte 

en zachte bodem niet te 

vissen/waden. 

 

Het water stond relatief 

hoog en was bruin 

gekleurd. 

 

Er zijn 3 zeeforellen 

gevangen, aangegeven met 

de drie pijlen. 

1) Lengte 10,9 cm 

2) Lengte 11,6 cm 
3) Lengte 10,3 cm 

 

Bijvangsten zijn met name 

grondels, verder snoek(jes) 

en bermpjes 
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Trajecten Oostervoortsche Diep  

 

 
 

 

Twee trajecten bevist: 

- O1 - Vanaf 250 meter boven het 

fietspad stroomopwaarts tot het 

fietspad. 

- O2 - Vanaf het gekanaliseerde stuk 

tot en met de zesde trede van de 

vistrap. 

 

Op traject O1 is geen zeefoel 

gevangen. Wel diverse snoekjes, 

enkele grondels, blankvoorns, zeeltjes 

en een enkel bermpje. 

Dit traject was niet lang geleden 

geschoond, het is breed en stroomt 

relatief weinig. 

 

Op traject O2 zijn 9 zeeforelletjes 

gevangen, 8 daarvan bij een trede van 

de vistrap en 1 daar tussen in. Dit 

traject is niet geschoond en heeft een 

grote variate in diepte en 

stroomsnelheid.  

 

 
 

 

Op het kaartje staan de onderste 6 

vistrappen van het Oostervoortsche 

Diep aangegeven.  

 

• Bij de 3e trap is een forel van 10,0 

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

• Bij de 5e trap zijn twee forellen 
gevangen met een lengte van 13,6 cm 
en 10,0 cm. 
• Bij de 6e trap zijn drie forellen 
gevangen met lengte van 10,2 cm, 

12,6 cm en 13,0 cm. 
 

Na de 6e trede is gestopt met vissen. 
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Conclusies monitoring 
 

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

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

Oostervoortsche Diep. 

 

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

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

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

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

verbeteren voor alle beekvissen. 

 

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

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

aanwezig, stroming met direct daarnaast dekkingsmogelijkheden. 

 

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

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

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

 

 

 

 
Jonge zeeforel uit het Oostervoortsche diep. 
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Bijlage II Samenvatting monitoring 

overleving forelbroed 2016 

(Kamman, 2017) 

Nadat er in het voorjaar van 2016 forellenbroed is uitgezet is er in het najaar 

elektrisch met een DEKA gevist om de overleving van de zeeforel te monitoren. Op 

vier plekken van de vijf plekken waar de zeeforelletjes in het voorjaar zijn uitgezet is 

elektrisch gevist, waarbij slechts een (heel klein) deel van deze vier trajecten is 

bevist. Zodra enkele forelletjes zijn gevangen is op die plek gestopt met vissen om 

stres voor de vissen te voorkomen. 

 

In totaal zijn er acht zeeforelletjes gevangen, vijf in het Groote Diep en drie in het 

Oostervoortsche Diep. De zeeforellen zijn allen gevangen in de wat hardere 

stroming, waarbij dekking in de directe omgeving aanwezig is. 

 

 

Bevist traject Groote Diep (grindbedden) 

 

 
 

 

 

 

Er is maar een klein stukje bevist 

(tussen de strepen). Er is alleen gevist 

bij de grindbanken. Op andere plekken 

was door de diepte en zachte bodem 

niet te vissen/waden. 

 

Er zijn 4 zeeforelletjes gevangen.  

 

Bijvangsten zijn met name grondels en 

bermpjes 

Bevist traject Groote Diep (brug N373) 
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Er is maar een klein stukje bevist 

(tussen de strepen), aan beide zijden 

van de brug. 

 

Onder de brug ligt een dieper gat met 

veel vis (oa blankvoorn, winde en een 

snoek). 

 

Er zijn 2 zeeforelletjes gevangen.  

4)  

 

 

Trajecten Oostervoortsche Diep  

 

 
 

 

Op de bemonstering dag is er een zeer 

laag debiet. De enige stroming is bij de 

vistrappen. 

 

Twee trajecten bevist: 

- O1 - Vanaf 250 meter boven het 

fietspad stroomopwaarts tot het 

fietspad. 

- O2 - Vanaf het gekanaliseerde stuk 

tot en met de zesde trede van de 

vistrap. 

 

Op traject O1 is geen zeefoel 

gevangen. Wel meerdere snoekjes, 

enkele blankvoorns en verschillende 

zeeltjes. Dit deel is zeer langzaam 

stromend met een dikke sliblaag op de 

bodem. 

 

Op traject O2 zijn 3 zeeforelletjes 

gevangen, alle drie bij een trede van 

de vistrap.  
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Op het kaartje staan de onderste 6 

vistrappen van het Oostervoortsche 

Diep aangegeven.  

 

• Bij de 4e trap is één zeeforel 
gevangen. 
• Bij de 5e trap zijn twee zeeforellen 
gevangen. 

 

Na de 5e trede is gestopt met vissen. 

 

 

Conclusies monitoring 
 

- Op drie van de vier gemonitorde trajecten zijn kleine zeeforellen aangetroffen. 

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

Oostervoortsche Diep. 

 

- Het traject waar geen zeeforellen zijn gevangen was dezelfde als in 2015. Dit 

deel wordt geregeld geschoond en is breed. Het water stroomt hier weinig.  

Dit deel van het Oostervoortsche diep is eigenlijk te breed, waardoor plat gezegd 

het meer een poldersloot is dan een stromende beek.  

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

sterk verbeteren voor alle beekvissen. 

 

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

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

aanwezig, stroming met direct daarnaast dekkingsmogelijkheden. 

 

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

een ongeveer 10 cm. Dat geeft aan dat voldoende voedsel aanwezig is en de 

overige (levens)omstandigheden ook voldoende zijn. 
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