
Methode 
Vistuig: Elektrisch schepnet met keernetten vanuit de boot en 
wadend.   
Aantal trajecten: , (9 Electro) 
Periode:  23 mei 2019 
Uitvoering:  Waterschap Noorderzijlvest i.s.m. beroepsvisser J. 
Veenstra en stagiaires  

Bovenlopen Eelder– en 
Peizerdiep (R4a) 

KRW Vis 2007-2019 
Verloop bemonstering 
De bovenlopen Eelder– en Peizerdiep zijn in 1 dag bemonsterd,  
de bemonsteringen zijn zonder problemen verlopen. Alle bob-
bovenlopen zijn met het elektro apparaat over de gehele 
breedte bemonsterd. In 2007-2011 werd het Groote diep nog 
met zowel de zegen als elektrisch schepnet bemonsterd. In 
2019 (hermeanderde situatie) is enkel elektrisch bemonsterd.   
De meeste vissoorten zijn gevangen in de oeverzone, deze be-
staat uit plantensoorten als grote egelskop, liesgras, grote lis-
dodde en fioringras.  

Algemene veldkenmerken Bovenlopen Eelder en peizerdiep 
Waterbreedte (m)  5-13 
Waterdiepte max (m)  0,5-1,5 
Watertemperatuur (⁰C)  14 
Luchttempertuur (⁰C)  16-19 
Stroming   weinig 
Waterpeil   normaal 
Vegetatiebedekking totaal (%) 5-60 
- emers    10-50 
- submers   5-60 
- drijvend   5-30 

Resultaten 
In 2019 zijn er 15 soorten gevangen in de bovenlopen van het 
Eelder- en Peizerdiep. De totale biomassa is vergeleken met 
2011 iets toegenomen en vergelijkbaar met 2007. De toename 
heeft voornamelijk te maken met de vangst van een aantal gro-
te graskarpers. Deze zijn in het verleden uitgezet in de bovenlo-
pen en zijn fors in lengte en gewicht toegenomen. Tegenwoor-
dig wordt deze soort niet meer uitgezet omdat de graskarper 
als exoot wordt gezien. De biomassa en ook aantallen per ha 
aan winde is toegenomen ten opzichte van 2007 en 2011.  
 
Op basis van de aantallen/ha zijn de eurytope soorten domi-
nant, dit heeft vooral te maken met de grote aantallen blank-
voorn die zijn gevangen. Rheofiele soorten als riviergrondel en 
bermpje zijn in aantallen/ha afgenomen ten opzichte van 2007 
en 2011, mogelijk heeft dit te maken met de droge zomers van 
2018-2019 waarbij bovenlopen deels zijn drooggevallen.  
Van de migrerende soorten zijn snoek en winde in aantallen/ha 
dominant. Paling en brasem zijn in aantallen en kg/ha afgeno-
men. De afname van brasem kan te maken hebben met de her-
meandering van het Groote diep. 

E = eurytoop, M = migrerend, P = plantminnend, R = rheofiel 



Resultaten KRW-toetsingen Bovenlopen Eelder-en Peizerdiep Toelichting 
De EKR score bedroeg in 2007 0.14 waarmee de beoordeling 
op “ontoereikend” uitkwam. In 2011 was de score “matig” 
0.17. In 2019 is de score 0.22 en valt daarmee net in de cate-
gorie “goed”. De hogere score komt vooral door de toename 
van de score in de deelmaatlat soortenrijkdom migrerend en 
rheofiel ten opzichte van 2007.  
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