
Methode 
Vistuig: Zegen en elektro met keernet vanuit een boot. 
Aantal trajecten: 7, (3 zegen* en 4 elektro) 
Periode:  21 september 2020 
Uitvoering:  Waterschap Noorderzijlvest i.s.m. beroepsvissers 
M. Vos, J. Veenstra, G. Postma, vrijwilligers Sportvisserij Gronin-
gen Drenthe. 
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Verloop bemonstering 
Het Dwarsdiepgebied is in 1 dag bemonsterd,  de bemonsterin-
gen zijn zonder problemen verlopen, aandachtspunt is wel de 
grote hoeveelheid grote waternavel.  De bemonstering is zo-
wel uitgevoerd met het elektrovis apparaat als de zegen met 
keernetten. De zegen is hier ook toegepast vanwege de breed-
te en diepte  van het Dwarsdiep. Enkel traject 4 is alleen met 
het elektrovis apparaat bemonsterd vanwege de ondiepte. De 
meeste vissoorten zijn gevangen in de oeverzone.  Opmerking: 
De berekeningen zijn gedaan conform KRW methodiek. Voor 
stromende wateren geldt dat enkel berekeningen worden ge-
daan met de elektro trajecten.  

Algemene veldkenmerken Dwarsdiepgebied 
Waterbreedte (m)  6-16  
Waterdiepte max (m)  0,5-1,7  
Watertemperatuur (⁰C)  15 
Luchttempertuur (⁰C)  15-20 
Stroming   weinig 
Waterpeil   normaal 
Vegetatiebedekking totaal (%) 5-35 
- emers    5-15 
- submers   5-25 
- drijvend   5-10 

Resultaten 
Het Dwarsdiepgebied is sinds 2007 vijf keer bevist. Bij de be-
monstering in 2020 zijn in totaal 12 soorten aangetroffen waar-
van de meeste op basis van de aantallen behoren tot het plant-
minnende gilde. Ook soorten behorend tot het eurytope gilde 
werden in redelijke aantallen gevangen. Rheofiele of migreren-
de soorten zijn in kleinere aantallen aangetroffen. 
Op basis van biomassa domineert snoek de visstand gevolgd 
door zeelt en baars.  Ten opzichte van 2017 is blankvoorn afge-
nomen in zowel biomassa als aantallen/ha. Qua aantallen ko-
men rietvoorn, baars en brasem het meeste voor. Winde is in 
2020 niet aangetroffen tijdens de monitoring, bekend is dat 
deze wel voorkomt en paaiplekken heeft bovenstrooms in het 
Dwarsdiep. Snoekbaars is met de zegen gevangen maar niet 
meegenomen tijdens de toetsing.  

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



Resultaten KRW toetsingen Dwarsdiepgebied 

Resultaten toetsing: 
De EKR scores schommelen in de periode 2007 t/m 2020 tussen de 0.09 in 
2014 en 0.17 in 2007. De scores liggen daarmee in de categorie ontoerei-
kend tot matig. In 2020 komt de score uit op 0.12 en valt daarmee in de ca-
tegorie ontoereikend.  De lage score wordt veroorzaakt door het lage aan-
tal soorten die vallen in de deelmaatlatten (plantminnend, rheofiel). In aan-
tallen per ha heeft plantminnend wel het grootste aandeel (zie circeldia-
gram verdeling ecologische gilden) dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de grote hoeveelheid rietvoorn. Echter blijft het aantal verschillende 
vissoorten die vallen onder deze deelmaatlat laag. Rheofiele vissoorten 
maken een klein aandeel uit van het totale visbestand.  In 2020 is enkel de 
riviergrondel aangetroffen. Dit verklaart de lage score op de deelmaatlat 
soortaandeel rheofiel en soorenrijkdom rheofiel.  


