
Methode 
Vistuig: Zegen en elektro vanuit een boot  
Aantal trajecten: 17, (7 zegen en 10 elektro) 
Periode:  11, 18 en 19 oktober 2017 
Uitvoering:  Waterschap Noorderzijlvest i.s.m. beroepsvissers 
M. Vos, J. Veenstra, G. Postma, vrijwilligers Sportvisserij Gronin-
gen Drenthe. 
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Verloop bemonstering 
Kanalen Hellend-gestuwd is in 3 dagen bemonsterd,  de bemon-
steringen zijn zonder problemen verlopen.  De bemonsteringen 
zijn zowel uitgevoerd met het elektrovis apparaat als de zegen.  
Enkel trajecten 3,7,10 zijn alleen met het elektrovis apparaat 
bemonsterd. De meeste vissoorten zijn gevangen in de oever-
zone, de oeverzone bestaat voornamelijk uit plantensoorten als 
grote egelskop, bitterzoet en riet. De openwaterzone bevat 
plantensoorten als: gele plomp en submerse soorten als fon-
teinkruiden en sterrekroos. In de openwaterzone zijn voorna-
melijk de grote vissoorten gevangen zoals brasem. 

Algemene veldkenmerken  Kanalen Hellend-gestuwd 
Waterbreedte (m)  5-13 
Waterdiepte max (m)  0,5-1,6  
Watertemperatuur (⁰C)  13 
Luchttemperatuur (⁰C)  13-17 
Stroming   geen 
Waterpeil   normaal 
Vegetatiebedekking totaal (%) 5-35 
- emers    5-25 
- submers   5-30 
- drijvend   5-10 

Resultaten 
In de Kanalen Hellend-gestuwd zijn in 2020 12 soorten aange-
troffen. De totale biomassa van 82.9 kg/ha is te vergelijken met 
het meetjaar 2020.  Snoek is dominant gevolgd door zeelt en 
brasem. Het plantminnende/ O2 tolerante gilde is goed verte-
genwoordigd met soorten als Snoek, zeelt en rietvoorn. 
Opvallend is de vangst van riviergrondel, deze soorten hebben 
geen indicatiewaarde voor dit watertype maar zijn kenmerkend 
voor stromende wateren. Opvallend is ook dat de paling in 2017 
en 2020 niet meer is waargenomen in dit waterlichaam.  
In de aantallentabel is te zien dat baars domineert (570/ha) 
gevolgd door blankvoorn (224/ha).  
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Natuurlijke maatlat M14 Afgeleide maatlat voor Kanalen hellend
gestuwd

De kanalen hellend gestuwd worden in alle meetjaren 
goed beoordeeld en voldoen aan het GEP. In 2014 wordt 
de laagste score gehaald, echter in 2017 is weer een licht 
herstel te zien. 


