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Verloop bemonstering 
Het Hoendiep-Aduarderdiep is in 2,5 dag bemonsterd,  de be-
monsteringen zijn zonder problemen verlopen.  De bemonste-
ring is zowel uitgevoerd met het elektrovis apparaat als de ze-
gen. De meeste vissoorten zijn gevangen in de oeverzone, de 
oeverzone bestaat voornamelijk uit plantensoorten als Riet en 
grote lisdodde. De openwaterzone bevat weinig plantensoor-
ten, enkel gele plomp en submerse soorten als grof hoornblad 
en sterrekroos. In de openwaterzone zijn voornamelijk de gro-
te vissoorten gevangen zoals brasem en snoekbaars. 

Algemene veldkenmerken Hoendiep-Aduarderdiep 
Waterbreedte (m)  15-30 
Waterdiepte max (m)  0,5-3,0 
Watertemperatuur (⁰C)  12 
Luchttemperatuur (⁰C)  17 
Stroming   geen 
Waterpeil   normaal 
Vegetatiebedekking totaal (%) 8 
- emers    8 
- submers   2 
- drijvend   2 

Resultaten 
Bij de bemonsteringen  in het Hoendiep-Aduarderdiep zijn in 
2020 19 soorten aangetroffen. Het grootste deel betreffen alge-
mene soorten die geen indicatie waarde hebben voor dit wa-
tertype.  
De totale biomassa is met 92.4 kg/ha iets lager dan in 2017 
(116.5 kg/ha) . Snoek en baars zijn dominant met 19.5 en 18.9 kg/
ha. Door de dominantie van paling (11.8 kg/ha)  is het gilde mi-
grerend (20%) goed vertegenwoordigd. 
Uit de aantallen blijkt dat baars domineert. Gevolgd door blank-
voorn en brasem. De biomassa van brasem is met 5.7 kg/ha 
laag, wat aantoont dat het voornamelijk om kleinere exempla-
ren gaat. Net als in 2017 is  in 2020 de zwartbekgrondel aange-
troffen (exoot). De zwartbekgrondel is voornamelijk aange-
troffen op locaties met stortstenen.  



Resultaten KRW-toetsingen Hoendiep-Aduarderdiep De visstand voldoet in alle drie de meetjaren aan het GEP van 
0.6. De EKR scores zitten vrij dicht bij elkaar, wat laat zien dat 
de visstand vrij constant is.  


