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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Waterschap Hunze en Aa’s voert jaarlijks routinematig onderzoek uit naar de 

biologisch kwaliteit van diverse oppervlaktewateren. Het onderzoek betreft de monitoring 

van plankton, macrofauna, vegetatie en vis. Het waterschap heeft in 2009 het onderdeel 

vis uitbesteed aan Koeman en Bijkerk bv. Binnen deze opdracht zijn de volgende 

waterlichamen bemonsterd: 

• Schildmeer 

• Hondshalstermeer 

• Zuidlaardermeer (inclusief zuidelijk deel Foxholstermeer) 

• Hunze 

• Oldambtmeer 

 

In voorliggend rapport worden de onderzoeksresultaten van het visstandonderzoek in het 

Oldambtmeer beschreven. De bevissing van het Oldambtmeer was oorspronkelijk in het 

najaar van 2009 gepland. Omdat in die periode teveel waterplanten aanwezig waren voor 

een betrouwbare bemonstering, is het onderzoek in het voorjaar van 2010 uitgevoerd. 

1.2 Doel 

Het doel van het onderzoek is een representatief beeld van de visstand te verkrijgen in 

het Oldambtmeer. De resultaten van het onderzoek worden tevens getoetst aan de 

relevante maatlat van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hiervoor is het noodzakelijk dat de 

volgende vragen worden beantwoord: 

• Wat is de soortensamenstelling van de visstand? 

• Wat is de omvang (abundantie) van de visstand, zowel in aantallen als in 

biomassa? 

• Wat is de lengtesamenstelling van de visstand? 

• Wat is de score van de visstand op de maatlatten?  

1.3 Onderzoeksgebied 

Het Oldambtmeer is gelegen tussen de plaatsen Winschoten, Beerta en Midwolda 

(Figuur 1). Het is een kunstmatig meer dat in 2006 is aangelegd als onderdeel van het 

project ‘Blauwe Stad’. De belangrijkste functies van dit waterlichaam zijn waterberging, 

natuur, recreatie, zwemwater en sportvisserij. Daarnaast is het onderdeel van de 

robuuste verbindingszone met Brualer Schloot en Binnen Aa (Waterschap Hunze en Aa’s 

2008).  
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Figuur 1 Ligging onderzoeksgebied. 

Het meer staat aan de zuidoostkant in verbinding met het Winschoterdiep en het 

natuurgebied Reiderwold. Aan de westkant is een overlaat waarlangs water afgevoerd 

kan worden via het nieuwe gemaal Ennemaborgh. 

 

Het wateroppervlak bedraagt in totaal 800 hectare, verdeeld over een groot 

recreatiemeer en diverse waterpartijen die tussen de huizen of toekomstige huizen van 

de Blauwe Stad liggen. De oevers in het noordelijk deel van het meer zijn voor groot deel 

beschoeid met stortsteen of rijshout.  In het zuidwestelijk en zuidoostelijk deel zijn 

vooroevers aanwezig. Het water is hier erg ondiep en er zijn brede stroken met Riet 

aanwezig. Globaal is 50% van de oever van het meer beschoeid en 50% is natuurlijk.  

Het meer is tussen 1,4 en 2,0 m diep.  

 

De oorspronkelijke bodem bestond uit voedselrijke klei en veen. Tijdens de aanleg van 

het meer is dieper gelegen zand middels diepploegen naar boven gebracht en is de 

oorspronkelijke nutriëntenrijke bouwvoor ondergeploegd. Hierdoor bestaat de 

waterbodem nu voor een groot deel uit zand of zand gemengd met klei of veen (Peters & 

Wijmans 2008). 

 

 

 

Oldambtmeer 
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Uitvoering 

De visstandbemonsteringen zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen, zoals beschreven in 

het ‘Handboek Visstandbemonstering‘ (Klinge et al. 2003) en de monitoringsrichtlijnen 

vanuit de KRW (van Splunder et al. 2006). Gebruik is gemaakt van de ‘bevist oppervlak 

methode’ (BOM). Hierbij wordt een bekend deel van de oppervlakte van het water bevist 

met een of meerdere standaardvangtuigen, waarvan het rendement bekend is.     

 

Bij de uitvoering van de visstandbemonsteringen zijn OVB-gecertificeerde beroepsvissers 

uit het gebied ingezet: 

• G. Postma (Zoutkamp) 

• J. Veenstra (Sebaldeburen) 

• M. Vos (Noordlaren) 

 

De verwerking van de vis is uitgevoerd in samenwerking met het monitoringsteam van de 

Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. Bij het Oldambtmeer waren hiervan de 

volgende personen aanwezig: 

• A. Drommel 

• C. Groen 

• H. Huttinga 

• K. Land 

2.2 Gebruikte vangtuigen en werkwijze 

Bij de bemonstering van het open water van het Oldambtmeer is gebruik gemaakt van 

een combinatie van een zegen en een stortkuil. De oevers zijn bevist met een 

elektrovisapparaat. 

 

Zegen 

Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van een zegen van 250 m lengte met een 

vissende hoogte van circa 3,5 m. De maaswijdte van de zegen varieert van 18 mm op de 

vleugels tot 10 mm in de zak. De zegen is uitgevaren vanuit een boot en zonder lijnen 

mechanisch binnengehaald. Het rendement van een zegen is voor alle vissoorten 

vastgesteld op 80% (Klinge et al. 2003). Voor meer informatie over de gebruikte 

rendementen van vangtuigen zie tekstbox pagina 11. 

 

Stortkuil 

Naast de zegen is voor de bevissing van het open water ook gebruik gemaakt van een 

stortkuil (Figuur 2). De gebruikte kuil heeft een vissende breedte van 10 m en een hoogte 

van 1,5 m. De maaswijdten van de kuil variëren van 25 mm op de vleugels, 9 mm in het 

begin van de zak tot 7 mm aan het einde van de zak. 

 



10  Koeman en Bijkerk rapport 2010-103 

 

Figuur 2 Bemonstering oever elektrovisapparaat (links) en kuilvisserij (rechts). 

Het rendement van de stortkuil is voor vissoorten tot 25 cm vastgesteld op 80% en voor 

grotere vissen op 60% (Klinge et al. 2003). 

 

Elektrovisapparaat 

De oevers van het meer zijn bevist met het elektrovisapparaat (Figuur 2). Hierbij is vanuit 

een boot gevist met een elektrovisapparaat, aangedreven door een 5,5 kW 

wisselstroomaggregaat in combinatie met een gelijkrichter. Het rendement voor het 

elektrovisapparaat is voor Snoek vastgesteld op 30% en voor overige vis op 20 % (Klinge 

et al. 2003) 

2.3 Verwerking vangsten 

De vangsten zijn direct na het bemonsteren gesorteerd en verwerkt. De verwerking 

bestond uit het bepalen van de soort, het meten van de totale lengte tot op 1 cm 

nauwkeurig en een uitwendige controle op ziekten en afwijkingen. Bij grote vangsten is 

op basis van gewicht een monster genomen.  

2.4 Verwerking gegevens 

De gegevens zijn verwerkt met behulp van het databaseprogramma PISCARIA. Dit 

programma is door de STOWA speciaal ontwikkeld voor de opslag en verwerking van 

visgegevens. Alle gegevens zijn per trek en per bemonsterd (oever)traject opgeslagen. 

Gezien de uniformiteit van het meer was een indeling in deelgebieden niet zinvol. 

Vervolgens is vanuit PISCARIA een bestandschatting gegenereerd voor het gehele meer. 

Voor het bepalen van de biomassa is gebruik gemaakt van standaard lengte-

gewichtrelaties. 

 

De berekende visstand is vervolgens getoetst aan de maatlatten van de KRW. Voor de 

toetsing van het Oldambtmeer is gebruik gemaakt van de maatlat van het natuurlijk type 

M14 (ondiepe gebufferde plas).  
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2.5 Bemonsteringslocaties 

De benodigde inspanning voor het Oldambtmeer bedraagt 1-2% voor het open water en 

10-20% voor de oever (Klinge et al. 2003). Het oppervlak van het meer bedraagt 800 ha 

en de totale oeverlengte 79,6 km. Uit Tabel 1 blijkt dat aan de voorschreven 

bemonsteringsinspanning is voldaan. De bemonsterde trajecten zijn weergegeven in 

Figuur 3. 

Tabel 1 Bemonsterd oppervlak/oeverlengte per vangtuig. 

Vangtuig Aantal trekken Bevist oppervlak/oeverlengte 
% van 

totaal 

Stortkuil (open water) 17 6,0 ha 0,8 

Zegen (open water) 10 8,0 ha 1,0 

Elektrovisapparaat (oever) 37 9860 m 12,4 

 

 

 

  

Rendementen van vangtuigen 

Om de aantallen gevangen vissen om te kunnen rekenen naar de aanwezige vissen 

in het water geeft het STOWA-Handboek Visstandbemonstering rendementen voor de 

standaardvangtuigen. Het rendement geeft aan welk aandeel van de vissen die 

binnen de beviste oppervlakte aanwezig zijn met een vangtuig worden gevangen. 

 

De rendementen zijn in het verleden vastgesteld. Ten grondslag aan de rendementen 

liggen vergelijkingen tussen vangsten en de resultaten van afvissingen en 

vangstgegevens van verschillende vangtuigen in hetzelfde water. De rendementen 

zijn gebaseerd op vangsten van algemeen voorkomende soorten, die een aanzienlijk 

aandeel van de visstand in de onderzochte wateren uitmaakten. Dit betekent dat de 

gehanteerde rendementen meestal een gemiddelde waarde zijn en dat het exacte 

rendement per soort kan verschillen. Zo kunnen bijvoorbeeld Kleine modderkruiper en 

Paling zich ingraven in de bodem, waardoor een zegen vaak over deze vissen heen 

gaat. Hierdoor ligt het werkelijke rendement voor deze soorten lager dan de 

gemiddelde waarde die voor alle soorten wordt gehanteerd. Overigens zijn de 

effecten hiervan op maatlatbeoordelingen beperkt. De score op de deelmaatlatten 

voor abundantie wordt namelijk vooral bepaald door de algemeen voorkomende 

soorten waarop de rendementen zijn gebaseerd. 

 

De eerste resultaten van een evaluatie door Kampen et al. (2006) en Beers (2006) 

laten zien dat de rendementen van het STOWA-Handboek voldoen. Voorwaarde voor 

het toepassen van de rendementen is dat de bemonsteringsploeg de richtlijnen uit dit 

handboek volgt en voldoende ervaren en kundig is (Bijkerk 2010). 
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Figuur 3 Bemonsterde trajecten (blauwe lijn = kuiltrek, groene stip = start elektrotraject, rode stip = centrum 

zegentrek). 
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3 Resultaten 

3.1 Verloop bevissingen 

De visstandbemonstering heeft plaatsgevonden in de periode 15 tot en met 18 maart 

2010. De periode wijkt af van de geldende richtlijnen die de periode half juli tot half 

oktober voorschrijven (Klinge et al. 2003). De reden voor het afwijkende 

bemonsteringstijdstip is de grote hoeveelheid ondergedoken waterplanten in het meer. In 

het groeiseizoen is het meer soms voor 80% bedekt met planten waardoor het open 

water niet bevist kan worden met een zegen of een kuil. Half maart is de bedekking 

normaliter het laagst. Nadeel van deze periode is wel dat het risico bestaat dat een deel 

van de vis zich nog in de winterclustering bevindt. Dit is ook gebleken tijdens de 

bemonsteringen, waarbij een groot deel van de wat kleinere vis (< 25 cm) zich geclusterd 

op enkele plekken tussen de huizen bevond.  

 

Een ander nadeel van een bemonstering in maart is het feit dat de oevers dan nog niet 

ontwikkeld zijn, qua vegetatie en vis. Hierdoor geeft een bemonstering in die periode 

geen volledig beeld van de potentie van de oevers. Daarom zijn de oevers van het 

Oldambtmeer begin september 2010 nog een keer aanvullend bemonsterd met het 

elektrovisapparaat. Met dit vangtuig kunnen plantenrijke zones goed bevist worden. De 

resultaten van de aanvullende bemonstering worden apart besproken in paragraaf 3.6.  

3.2 Soortensamenstelling en bestandschatting 

In totaal zijn tien soorten aangetroffen (Tabel 2) waarvan er acht tot het eurytope gilde 

behoren en twee tot het limnofiele gilde (Ruisvoorn, Zeelt). Er zijn geen beschermde 

vissoorten aangetroffen en geen soorten die behoren tot de categorie zuurstoftolerant. 

Het aantal aangetroffen soorten is laag te opzichte van andere Groningse meren. In het 

Hondshalstermeer, Schildmeer en het Zuidlaardermeer werden respectievelijk twaalf, 

twaalf en zeventien soorten aangetroffen (Bonhof & Wolters 2010a, 2010b, 2011b).  

Vooral Driedoornige stekelbaars, Paling en Karper zijn opvallend afwezig.  

Tabel 2 Bestandschatting Oldambtmeermeer in kg/ha. 

Soort Gilde  Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Baars                    eurytoop 13,5 0,8 4,8 6,9 0,6 0,3

Brasem                   eurytoop 24,1 0,8 0,4 2,4 16,8 3,6

Blankvoorn               eurytoop 42,7 4,7 3,3 26,3 8,4  

Hybride                  eurytoop 2,2  0,0 0,5 1,6  

Pos                      eurytoop 0,5 0,0 0,5    

Ruisvoorn limnofiel 0,5 0,0 0,1 0,2 0,2  

Snoekbaars               eurytoop 0,7 0,0  0,0 0,0 0,7

Tiendoornige Stekelbaars eurytoop 0 0,0     

Zeelt                    limnofiel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 >= 55

Snoek eurytoop 4,6  0,8 0,3 0,6 2,9

Totaal: 88,9
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Figuur 4 Percentuele verdeling soorten en ecologische gildes op basis van biomassa (kg). 

Het visbestand in het Oldambtmeer is geschat op circa 89 kg/ha (Tabel 2) waarmee de 

visbezetting relatief laag te noemen is. Qua biomassa wordt de visstand sterk 

gedomineerd door eurytope soorten, waarbij Blankvoorn het grootste aandeel heeft, op 

afstand gevolgd door Brasem, met respectievelijk 48% en 27% (Figuur 4). Dit is 

opvallend omdat in andere Groningse meren Brasem meestal de dominante soort is. 

Verder is de biomassa Brasem veel lager dan in de meeste andere meren, met 

uitzondering van het Schildmeer. De biomassa Blankvoorn is in het Oldambtmeer 

daarentegen veel hoger dan in de andere meren (Bonhof & Wolters 2010a, 2010b, 

2011b).  

 

Het Oldambtmeer kent een vrij goede roofvisstand. Circa 15% van het totale visbestand 

(in kg/ha) bestaat uit roofvis, verdeeld over drie soorten: Baars, Snoek en Snoekbaars. 

Piscivore Baars (> 15 cm) is dominant, gevolgd door Snoek. 

 

Qua aantallen wordt de visstand sterk gedomineerd door Blankvoorn, op afstand gevolgd 

door Baars (Tabel 3). 

Tabel 3 Bestandschatting Oldamabtmeer in aantal/ha. 

 

Soort Gilde  Totaal  0+  >0+-15 16-25 26-40  >=41

Baars                    eurytoop 505 194,0 227,0 83,0 1,0 0,0

Brasem                   eurytoop 419 267,0 72,0 27,0 49,0 4,0

Blankvoorn               eurytoop 2368 1871,0 180,0 286,0 31,0  

Hybride                  eurytoop 11  0,0 5,0 6,0  

Pos                      eurytoop 22 1,0 21,0    

Ruisvoorn limnofiel 28 20,0 6,0 2,0 1,0  

Snoekbaars               eurytoop 1 0,0  0,0 0,0 0,0

Tiendoornige Stekelbaars eurytoop 0 0,0     

Zeelt                    limnofiel 1 0,0 1,0 0,0 0,0  

0 - 15 16 - 35 36 - 44 45 - 54 >= 55

Snoek eurytoop 8  6,0 1,0 1,0 1,0

Totaal: 3363
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Figuur 5 Lengte-frequentieverdelingen Brasem, Blankvoorn, Baars en Snoek. 

3.3 Opbouw visstand 

In Figuur 5 zijn van de belangrijkste soorten in het meer de lengte-frequentieverdelingen 

weergegeven. De verdelingen van de overige voorkomende soorten staan vermeld in 

Bijlage I.  

 

Opmerking vooraf 

De grafieken worden vanuit het databaseprogramma PISCARIA gegenereerd op basis 

van de totale gevangen aantallen. Bij de bemonstering is ook een aantal winterclusters 

met jonge vis aangetroffen (Figuur 6). Mede hierdoor is de absolute hoeveelheid 

gevangen kleine vis erg hoog, waardoor gevangen vissen met grotere lengtes in de 

grafieken minder goed naar voren komen. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat vooral 

van Baars, Brasem en Blankvoorn alleen maar kleine exemplaren zijn gevangen, wat niet 

terecht is (zie ook Tabel 2). Om een reëler beeld te geven van de verdeling is voor 

genoemde soorten een logaritmische y-as gebruikt. 

 

De bestandsopbouw van de belangrijkste witvissoorten in het meer (Brasem en 

Blankvoorn) is vrij evenwichtig met veel jonge vis en afnemende aantallen bij 

toenemende lengtes. Grote gaten in de opbouw (veelal tussen 15 en 35 cm), die soms in 

meren worden aangetroffen, ontbreken (Figuur 5). Wat wel opvalt is dat Brasem en 

Blankvoorn (nog) lang niet hun theoretisch maximale lengte bereiken, van respectievelijk 

circa 85 en 50 cm (van Emmerik 2008; de Laak 2010). Dit kan voor een deel te maken 

hebben met het feit dat het een recent aangelegd meer betreft, waarvan de visstand nog 

in ontwikkeling is. Voor de aanleg bestond het gebied uit landbouwgrond met over het  
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Figuur 6 Wintercluster met jonge vis (links) en één van de gevangen grote baarzen (rechts). 

algemeen klein gedimensioneerde watergangen, waarbinnen vis normaliter wat kleiner 

blijft dan in grote wateren. Het grote meer biedt meer ruimte aan de vispopulatie 

waardoor grotere afmetingen bereikt kunnen worden. Deze ontwikkeling wordt bevestigd 

door de resultaten van het visonderzoek dat in 2007 is uitgevoerd (de Laak 2007). De 

grootste Brasem die toen werd gevangen, had een lengte van 29 cm terwijl in 2010 de 

maximale lengte al 40 cm bedroeg. Hetzelfde beeld geld ook voor Blankvoorn. De 

beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen zal  een belangrijke rol spelen bij de 

uiteindelijke maximale lengte die vis zal bereiken.  

 

De verdeling van Baars is wat onevenwichtig. De meeste exemplaren hebben een lengte 

van tussen de 6 en 20 cm, maar er zijn ook enkele uitschieters bij (Figuur 5 en 6). Er is 

een aantal zeer grote exemplaren gevangen waarbij de grootste een lengte had van 52 

cm. Dat Baars dergelijke afmetingen kan bereiken, heeft mogelijk te maken met de  grote 

hoeveelheden aasgarnaal in het meer. Waarom het slechts om enkele exemplaren gaat 

ten opzichte van de grote hoeveelheid kleinere vis is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zijn 

de grote vissen, die nu gevangen zijn, nog afkomstig van relictpopulaties uit de 

voormalige kleine polderwatergangen en neemt het bestand grote Baars binnen enkele 

jaren toe. 

 

De bestandsopbouw van Snoek is evenwichtig. Er is redelijk wat jonge Snoek 

aangetroffen van diverse jaarklassen. Deze vis is vooral aangetroffen in de wateren in de 

wijk ‘Het Riet’ en op enkele plekken in de wijk ‘De Wei’. In de oeverzones van het meer 

zelf werd minder Snoek gevangen. Dit gold zowel voor de stortstenen beschoeiing als 

voor rietkragen langs de zuidwestelijke en zuidelijke kant van het meer.  Hier stond over 

het algemeen erg weinig water waardoor deze zones minder geschikt zijn als leefgebied. 

Verder is ook een behoorlijk aantal grote snoeken aangetroffen. De grootste had een 

lengte van 85 cm. Dit is een stuk groter dan het grootste exemplaar dat tijdens het 

onderzoek van 2007 werd gevangen, welke een lengte had van 57 cm (de Laak 2007). 
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3.4 KRW-toetsing 

Natuurlijke maatlat 

De visstandgegevens zijn getoetst aan de natuurlijke maatlat M14 (ondiepe gebufferde 

plas). In Tabel 4 is het resultaat van de beoordeling weergegeven. In Bijlage II is 

aangegeven tot welke indicatorgroep de verschillende vissoorten behoren (bijvoorbeeld: 

plantminnend, zuurstoftolerant). In Bijlage III zijn de klassengrenzen van de 

deelmaatlatten voor watertype M14 weergegeven. 

Tabel 4 Resultaat KRW-toetsing Oldamtmeer. 

Figuur 7   De klassen van de natuurlijke en afgeleide maatlat met bijbehorende kleurcodering. 

De visstand van het Oldambtmeer wordt op basis van de natuurlijke maatlat als 

‘ontoereikend’ beoordeeld. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn vooral het lage 

aandeel plantminnende en zuurstoftolerante vis.  

 

Afgeleide maatlat 

Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft voor het Oldambtmeer tevens een afgeleide 

maatlat opgesteld (Figuur 7) omdat het een kunstmatig meer betreft. Voor de deelmaatlat 

vis is de ondergrens van het GEP echter gelijk aan die van het GET, dus het eindoordeel 

blijft hetzelfde. 

Afgeleide maatlat

Natuurli jke maatlat voor het Oldambtmeer

1 1

ZGET

GEP0,8

GET

0,6 0,6

matig

0

matig

0,4 0,4

ontoereikend ontoereikend

0,2 0,2

slecht slecht

0

Indicator Waarde Score Factor Eqr

Aantal soorten (exclusief exoten) 10 0,33 0,2 0,067

Gewichtspercentage Brasem 27 0,38 0,2 0,077

Gewichtspercentage Baars en Blankvoorn/eurytopen 64 1 0,2 0,2

Gewichtspercentage plantminnende soorten 6 0,15 0,2 0,029

Gewichtspercentage zuurstoftolerante soorten 0 0,02 0,2 0,004

 Eindwaarde: 0,38

Oordeel: Ontoereikend
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3.5 Vergelijking visstand 2010 met eerdere jaren 

De visstand in het Oldambtmeer is eenmaal eerder onderzocht, in 2007 (de Laak 2007). 

Dat betrof een indicatief onderzoek, waarbij met veel minder inspanning is gevist en voor 

een deel met andere vangtuigen. Ook is de oppervlakte die in 2007 bevist is, niet bekend. 

De resultaten van beide onderzoeken kunnen hierdoor slechts op globale wijze met 

elkaar worden vergeleken. 

 

De soortensamenstelling is in beide jaren nagenoeg gelijk (Tabel 5). In 2010 is een 

hybride aangetroffen als extra soort ten opzichte van 2007. Waarschijnlijk ging het echter 

om een kruising tussen Blankvoorn en Brasem, waardoor er feitelijk geen sprake is van 

een nieuwe soort.  

 

Er lijken wel wat verschuivingen in abundantie per soort te zijn opgetreden. In 2007 was 

Baars de meest dominante vis, gevolgd door Snoek en Blankvoorn (Tabel 5). In 2010 is  

Blankvoorn veel abundanter en vormt bijna de helft van de totale hoeveelheid gevangen vis. 

Verder is in 2010 relatief meer Brasem gevangen en relatief minder roofvis. Dit geldt voor 

zowel Baars, Snoek als Snoekbaars. Zoals echter eerder aangegeven, kunnen deze 

verschillen ook heel goed het gevolg zijn van een verschil in bemonsteringsmethodiek. In 

2007 was de gehanteerde bemonsteringsinspanning voor het open water relatief veel minder, 

waardoor de resultaten van de elektrovisserij zwaarder wegen. Juist bij de elektrovisserij 

worden soorten als Snoek en Baars veel gevangen en een soort als Brasem veel minder. 

Tabel 5 Relatief gewichtsaandeel (%) per soort in 2007 en 2010. 

Soort 2007 2010 

Brasem                    9,7 27,1 

Blankvoorn                22,7 48,0 

Hybride                   
 

2,5 

Pos                       0,7 0,6 

Tiendoornige Stekelbaars  0,4 0,0 

Ruisvoorn       6,1 0,6 

Zeelt                     0,7 0,1 

Baars                     30,0 15,2 

Snoek 25,3 5,2 

Snoekbaars                4,3 0,8 

3.6 Oeverbemonstering september 2010 

De aanvullende bemonstering van de oevers van het Oldambtmeer is uitgevoerd op 1 

september 2010. De resultaten zijn per type oever weergegeven (Tabel 6).  

 

De aanvullende bemonstering heeft slechts één nieuwe soort opgeleverd, de 

Zonnebaars. De soort werd gevangen in de wijk ‘het Riet’. De Zonnebaars is een exoot 

die zich vooral in kleine geïsoleerde plassen sterk kan vermeerderen en dan enorme 

schade kan aanrichten onder larven van libellen, kikkers en salamanders. In het  
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Oldambtmeer zal zeer waarschijnlijk geen hinder worden ondervonden van de Zonnebaars 

omdat de soort geen goede concurrentiepositie inneemt ten opzichte van andere 

roofvissoorten als Baars en Snoekbaars (Brouwer et al. 2008). Wel is duidelijk dat de soort 

zich hier voortplant, omdat zowel een volwassen als een juveniel exemplaar is gevangen. 

 

Er is over het geheel genomen weinig vis gevangen tijdens de oeverbemonstering. In 

veel grote heldere wateren vormt de oeverzone het beste leefgebied door de 

aanwezigheid van beschutting. Hier wordt dan ook vaak veel vis gevangen. In het 

Oldambtmeer was ook het open water ten tijde van de bemonstering voor een groot deel 

bedekt met waterplanten. De oeverzone vormde daarmee niet een uniek vishabitat 

binnen het meer, waardoor de visbiomassa daar mogelijk minder groot was dan in 

andere meren. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de oevers minder geschikt. Dat 

geldt vanzelfsprekend voor de delen die beschoeid zijn. Er zijn echter ook lange stukken, 

vooral in de zuidwestelijke en de zuidoostelijke hoek, waar een brede rietkraag aanwezig 

is, maar waar toch weinig vis zit omdat het er erg ondiep is (Tabel 6).    

 

Oeverdelen met een goed ontwikkelde emerse vegetatie (vooral Riet) waren het visrijkst 

(Figuur 8, links). De meest dominante soort in dit type oever was Snoek, op afstand 

gevolg door de limnofiele soorten Ruisvoorn en Zeelt. Opvallend was dat stortstenen 

oevers met daarvoor een zone met enige emerse en/of submerse vegetatie (Figuur 8, 

rechts) ook vrij veel vis bevatten. Hier was de meest voorkomende soort Zeelt, op afstand 

gevolgd door Ruisvoorn en Snoek. 

 

De minste vis werd aangetroffen langs beschoeide oevers (stortsteen of wilgentenen, 

Figuur 9) of delen met alleen submerse vegetatie. Dit laatste zal voor een groot deel te 

maken hebben met de hoge dichtheid aan waterplanten in die stukken (100% 

bedekking). Deze zones zijn moeilijk elektrisch te bevissen, omdat de vis niet door het 

dichte dek van planten naar het schepnet kan komen. Daarnaast bevatten waterdelen die 

zo dicht begroeid zijn over het algemeen weinig vis. Vooral grote vis heeft moeite zich 

voort te bewegen in deze zones. Verder kan het zuurstofgehalte in sterk begroeide 

wateren vooral in de vroege ochtend zeer laag zijn. Alleen soorten als Zeelt en 

Kroeskarper kunnen hier goed tegen (zie ook Bijlage II). 

Tabel 6 Resultaten aanvullende oeverbemonstering, per type oever in kg/ha. 

Soort Gilde Emers Emers ondiep Stortsteen + 

emers/submers

Submers Beschoeid kaal

Baars                    Eurytoop 2,1 0,5 2,5 0,2

Blankvoorn               Eurytoop 1,2 2,5 5,6 0,5 0,5

Pos                      Eurytoop 0,1 0,1

Tiendoornige Stekelbaars Eurytoop 0

Snoek Eurytoop 34,8 7,2 4,4 0,2

Ruisvoorn Limnofiel 6,1 4,7 0,2 0

Zeelt                    Limnofiel 5 0,3 17,7

Zonnebaars               Exoot 0,1

Totaal: 49,3 10,5 35,1 0,9 0,7
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Figuur 8 Oeversoorten:  emerse vegetatie (links), stortsteen en emerse/submerse vegetatie (recht). 

Figuur 9 Oeversoorten:  stortsteen (links) en wilgentenen (rechts). 
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4 Samenvatting resultaten en conclusie 

4.1 Samenvatting resultaten 

• In het Oldambtmeer zijn bij de reguliere bemonstering tien soorten aangetroffen. 

Hiervan behoren er acht tot het eurytope gilde en twee tot het limnofiele gilde. Bij 

de aanvullende bemonstering is ook nog Zonnebaars aangetroffen, een exoot. 

Deze soort werd aangetroffen in de wijk ‘Het Riet’. Waarschijnlijk zijn de 

gevangen exemplaren uitgezet. Het aantal soorten is nog relatief laag ten 

opzichte van andere Groningse meren. De verwachting is echter dat door de 

aanleg van nieuwe verbindingen met andere watersystemen het aantal soorten 

zal gaan toenemen. 

• De totale visbiomassa in het meer bedraagt circa 89 kg/ha, waarmee de 

visbezetting relatief laag te noemen is. 

• De visstand wordt gedomineerd door eurytope soorten, waarbij Blankvoorn het 

grootste aandeel heeft, gevolgd door Brasem, met respectievelijk 48% en 27%. 

• De bestandsopbouw van de meest voorkomende soorten – Blankvoorn, Brasem, 

en Snoek – is evenwichtig. De bestandsopbouw van Baars is nog wat 

onevenwichtig, met zeer veel kleine en slechts enkele (zeer) grote exemplaren. 

Dit is echter een logisch gevolg van de ontstaansgeschiedenis van het meer, 

waarbij de grote exemplaren afkomstig zijn van de slootjes die aanwezig waren 

in het gebied wat nu het meer is. Op het moment dat het grote meer ontstond, 

was er voor deze vissen veel voedsel aanwezig waardoor ze snel verder konden 

groeien. De overige (jonge) vis is geboren in het meer en heeft nog niet de tijd 

gehad om de maximale lengte te bereiken.  

• De visstand van het Oldambtmeer wordt zowel volgens de natuurlijke KRW-

maatlat M14 als volgens de afgeleide maatlat als ‘ontoereikend’ beoordeeld. Dit 

is het gevolg van het lage aandeel van plantminnende en zuurstoftolerante 

soorten in de totale biomassa. Ditzelfde beeld komt ook naar voren uit eerdere 

bemonsteringen van wateren in de omgeving van het Oldambtmeer, zoals de 

watergangen bij Ennemaborgh, het Termuntenzijldiep en het Nieuwe Kanaal 

(Bonhof 2009; Bonhof & Wolters 2011a). 

4.2 Conclusie 

Ontwikkeling 

De visstand in het Oldambtmeer is nog steeds sterk in ontwikkeling. Dit komt onder 

andere tot uiting in de toename van de maximale lengte van de meeste soorten tussen 

2007 en 2010. Vooral van Brasem, Blankvoorn, Baars, Snoek, Ruisvoorn en Snoekbaars 

werden in 2010 veel grotere exemplaren gevangen dan in 2007. Zowel de vis als de 

totale visstand is nog steeds aan het groeien. De verwachting is dat de vissen over 

enkele jaren de maximale lengte gaan bereiken. Verder zijn er ten opzichte van andere 

Groningse meren vrij weinig soorten aangetroffen. Vooral Paling, Driedoornige 

stekelbaars en Karper zijn opvallend afwezig. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met 

het feit dat het Oldambtmeer tot voor kort nagenoeg geïsoleerd was van andere wateren. 
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De nu aanwezig soorten zijn afkomstig van de kleine polderwatergangen die voorheen 

door het gebied liepen dat nu het Oldambtmeer is. De soorten die in deze watertjes 

zaten, zijn kenmerkend voor kleine polderslootjes zonder goede verbinding met zee. Nu 

er sinds kort een verbinding is gerealiseerd met het  Winschoterdiep, zal het aantal 

soorten nog gaan toenemen. Het Winschoterdiep ligt wel hoger dan het Oldambtmeer, 

maar de verwachting is dat vis via de schutsluis kan migreren.  

   

Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft zich ten doel gesteld, dat vis probleemloos moet 

kunnen migreren vanaf Nieuwe Statenzijl naar natuurgebied De Tjamme en het 

Oldambtmeer en weer terug. Er zal ter hoogte van de jachthaven van Midwolda een 

nieuw kanaal worden gegraven dat het Oldambtmeer zal verbinden met de 

boezemkanalen Oldambt. Ook via deze weg kan migratie plaatsvinden tussen Nieuwe 

Statenzijl (Eems-Dollard) en het Oldambtmeer, wat het voor diadrome soorten als Paling 

en Driedoornige stekelbaars mogelijk maakt zich in het meer te vestigen. 

 

Waterplanten 

Het Oldambtmeer ontwikkelt zich, ecologisch gezien, tot nu toe in de gewenste richting. 

Het bestand Brasem groeit wel, maar er is op dit moment absoluut geen sprake van 

‘verbraseming’. Het bestand roofvis maakt een minder groot deel uit van het totale 

bestand dan in 2007, maar is nog steeds heel behoorlijk te noemen. 

 

Een belangrijk punt van aandacht is de hoge bedekking met waterplanten in het 

Oldambtmeer. Enerzijds zal dit een positieve invloed kunnen hebben op de visstand. In 

een dergelijk situatie zal Brasem niet sterk kunnen gaan domineren en wordt de verdere 

groei van de bestanden van Snoek en limnofiele soorten als Zeelt en Ruisvoorn 

gestimuleerd. Ook wordt de kans groter dat andere limnofiele soorten, zoals Vetje en 

Kroeskarper, zich gaan vestigen in het meer. Deze soorten komen nu al wel voor in de 

boezemkanalen van het Oldambt, waarmee het Oldambtmeer in verbinding zal komen te 

staan. Verder zorgt een diverse en uitbundige watervegetatie voor stabiliteit in een 

watersysteem omdat planten voedingsstoffen opnemen, die dan niet beschikbaar zijn 

voor bijvoorbeeld blauwalgen.  

 

Anderzijds is het zo dat wanneer het plantendek te dicht wordt, ook limnofiele vissoorten 

moeite zullen krijgen om zich te handhaven. Bovendien kunnen grote hoeveelheden 

afstervende plantenresten in de winter leiden tot zuurstofproblemen. Er zal qua 

bedekkingsgraad naar een optimum moeten worden gezocht waarbij er ook voldoende 

stukken open water zijn, echter zonder dat de stabiliserende werking van de 

onderwatervegetatie teveel verloren gaat. Op dit moment streeft het waterschap naar een 

bedekking tussen 20 en 60%. Wanneer de bedekking boven de 60% stijgt, worden 

maaiboten ingezet, om de overlast voor recreanten te beperken. Het noordelijk deel 

wordt dan zoveel mogelijk vrijgehouden van waterplanten. De inschatting is dat deze 

maatregel de stabiliteit van het systeem niet in gevaar brengt.  
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Bijlage I Lengte-frequentieverdelingen 
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Bijlage II  Indeling van vissoorten in ecologische gilden 

in zoete meren gebruikt voor KRW-maatlatten  

Onderstaande tabel geef een overzicht van de vissoorten in gilden. Sommige vissoorten 

komen in twee gilden voor en tellen dan ook voor beide gilden in de maatlatten mee. 

 

(Uit: Referenties en maatlatten voor Natuurlijke Watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, 

van der Molen & Pot 2007) 

 

 

Eurytope vis Plantminnende  vis O2-tolerante vis Exoten

Brasem Bittervoorn Grote modderkruiper Amerikaanse hondsvis

Baars Ruisvoorn Kroeskarper Graskarper

Blankvoorn Tiendoornige stekelbaars Zeelt Zonnebaars

Aal Vetje

Alver Giebel

Driedoornige stekelbaars Kleine modderkruiper

Grote marene Snoek

Karper Grote modderkruiper

Kolblei Kroeskarper

Kwabaal Zeelt

Meerval

Pos

Roofblei

Snoekbaars

Giebel

Kleine modderkruiper

Snoek
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Bijlage III Klassengrenzen deelmaatlatten vis watertype 

M14 

 
 

(Uit: Referenties en maatlatten voor Natuurlijke Watertypen voor de Kaderrichtlijn Water, 

van der Molen & Pot 2007) 

 

Indicator Weging Slecht Ontoereikend Matig Goed Zeer goed

Aantal soorten 0.2 0-8 8-11 11-14 14-17 17-19 (26)

Aandeel brasem (%) 0.2 50-100 25-50 8-25 2-8 0,5-2 (0)

Ba+Bv in % van alle eurytopen 0.2 0-10 10-20 20-30 30-35 35-40 (100)

Aandeel plantminnende vis (%) 0.2 0-8 8-20 20-40 40-65 65-80 (100)

Aandeel zuurstof tolerante vis (%) 0.2 0-1 1-3 3-10 10-20 20-30 (100)

Beoordeling (EKR) 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


