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wordengemonitord,wasdevisstand.AquaSensevoerdediemonitoringin2003 uitenbeoordeeldedezeconform deIBI-systematiek4'.

Omdeecologischeeffectenvannatuurvriendelijkeoeversinkaarttebrengen,hee/tGrontmij/AquaSenseinopdrachtvanhettoenmaligeZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden(nuWaterschapHollandseDelta)devisstandgemonitord'lBelangrijknevendoelvanhetzuiveringschapwas
hetopdoenvanervaring metdevismonitoringmethetoogopdeEuropeseKaderrichtlijnWater.
DaaromisdevisstandonderzochtenbeoordeeldconformhetHandboekVisstandbemonstering. Uit
deresultatenblijktdatnatuurontwikkeling opverschillendelocatieseenpositie/effect hee/tgehadop
devisstand,metnameopjongevisentweerode-iijstsoorten.DegebruikteIBI-beoordelingssystematiek*bleekgoedwerkbaar,maarweinigonderscheidend.

Debemonsteringisuitgevoerdvolgenshet
HandboekVisstandbemonsteringen-beoordeling.Opiederelocatieiseencombinatievan
tweemethodentoegepast:dezogehetenbevisteoppervlaktemethode(BOM)endekwalitatiefvissenmethode(KVM).Daarvoorisopelke
locatiezowelindehoofdwatergang alsinde
aanliggende natuurontwikkelingslocatie
bemonsterdmetbehulpvaneenzegen,een
electrischschepnet,eenhandschepneteneen
leusnet.Daarnaastzijn twee referentielocaties
(hoofdwatergangen) bemonsterddienietin
vetbindingstaanmeteennatuurontwikkelingslocatie.Beslotenisomnietindezomerte
bemonsteten,maarinhetvoorjaar (vijflocaties)eninhetnajaar (negenlocaties).
Devissenzijngesorteerd,gemetenen
gewogen.Devisstandiszoalsgezegdbeoordeeldconform deIBI-systematiek,diegebaseerdisop21parameters,waarvooreenminimaleenmaximalescoregegevenwordt(zie
tabel 1).Detotaalscorewordtvergelekenmet
demaximaaltehalenscore.

HetZuiveringsschapHollandseEilanden
enWaardenheeftsamenmethetWaterschap
DeGrooteWaard(sinds 1januarijl. gefuseerd
totWaterschapHollandseDelta)eengrootaantaloeversindeHoekseWaardnatuurvriende-

OmeniginzichttekrijgenindieIBIbeoordelingisdevisstandindeHoekseWaard
opverschillendewijzenbeoordeeld.Daarbijis
onderscheidgemaaktinperiode(voorjaar of
najaar)enonderdeel(hoofdwatergang of

Deeffectenvannatuurontwikkelingopdevisstand
Jos SPIER, G R O N T M I J / AQUASENSE
H A N N E K E MAANDAG, WATERSCHAP H O L L A N D S E DELTA

Leusnetineennatuurvriendelijkeoever.

lijkingerichtmetalsdoeldeecologischekwaliteitvanhetoppervlaktewaterteverbeteren.
Omdeecologischeeffecten vandezeprojecten
inkaaittebrengen,iseen monitoringsplan
opgesteld*'.Eénvandeparametersdiemoesten
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Resultaten/beoordeling
In totaalzijn redelijk wat verschillende
vissoorten gevangen in deHoekse waard:23
verschillende soorten en maximaal 13soorten
per locatie.Demeestgevangen vissoorten in

natuurvriendelijke oever).Tevenszijn alle
vangsten per locatieopgeteld en beoordeeld.
Met de resultaten kunnen uitspraken worden
gedaan overbenodigde bemonsteringsinspanning en periodevan bemonsteren.

Tabel1.

In tabel 2. isdebeoordeling vande visstand

BeoordelingvisstandvolgensdeIBI-systematielc
nr.

categorie

sloten en ondiepe kanalen

parameter

3

<33%

n-67%

>6y%

18
5

<33%

33-67%
33-67«
33-67%

>67%

>67%

33-67%

<33%

enkele

meerdere

<5%
<io%
>50%

5-10%

alle
>io%
>30%
<30%
>50%

aantal (kenmerkende) soorten

A. soortenrijkdom
ecologische gilden

B. trofische samenstelling
paaigilden

ecologische gilden

trofische gilden

C. gezondheidstoestand

8
9
10
11
12
13
14
15

aantal Rode-Lijstsoorten

<33%

aantal limnofielen
aantal partieel rheofielen
aantal obligaat rheofielen
aantal zoet-zout rheofielen
aantal eurytopen

<33%

lengteklassen
biomassa-aandeel grindpaaiers
biomassa-aandeel plantpaaiers
biomassa-aandeel grind-plantpaaiers
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locatie

omschrijving

aanleg
(jaar)

DeKreek
Klein Kooidiep
Klein Kooidiep
Borrekeen
Het Sandee
Piershilsche gat
Oud-Beijerlandse kreek

re

Boezem-en Molenvliet

r

Schuringsche haven

ferentie 1
eferentie2

2001
2001
2001

10-30%
30-50%

n.v.t.
40-75%
20-33%

<40%

>75%
<5%

33-75%

<33%

5-33%

>33%

slecht

normaal

>2%

1-2

goed
o

2-5%

<2%

>75%
<20%

>33%

totaal

(omschrijving

%

klasse

<20%

1

slecht

20-40%

2

ontoereikend
matig
goed
zeer goed

40-60%

3

60-80%

4

>8o%

5

dekleurenconformdeKRW(geel=matigengrom»goed)eninpercentagestenopzichtevandemaximalescore.
IBI najaar IBI

IBI voorjaar
hoofdnatuur
water- vriendelijke
gang

locatie1
locatie3
locatie4
locatie5
locatie6
locatie7
locatie9

>6y%
>6y%

<30%

groei
aantal exoten
aandeel uitwendige ziektesof afwijkingen

Beoordelingvandevisstand.Deresultatenzijnweergegeven

5

26-50%

biomassa-aandeel limnofielen
biomassa-aandeel rheofielen
biomassa-aandeel overheersend eurytoop
biomassa-aandeel alleeurytoop

16 biomassa-aandeel planktivoren
17 biomassa-aandeel bentivoren
18 biomassa-aandeel piscivoren

19

waarde

1

punten:

Tabelz.

aantallen zijn blankvoorn, bittervoorn, brasem
en baars.Inbiomassa isdit karper, brasem,
blankvoorn en snoek. Opmerkelijke vangsten
waren bot en blauwband.

locatie

oever

%

%

78

71

-

'
"

76

I996

5*

52

54

I995
1999

42

47

49

2002

61

-

~

61

-

64

hoofd
natuur
locatie
water- vriendelijke
gang
oever

totaal

59
76

64

74

54

69

69

59

52

54

61

57

61

69

52

52

52

54
64
49

76

52

64

Ö'4

57

61

64

64

78

78

5/

57

73

-

-
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weergegeven.Daarbijzijn ingetallendescoringspercentagesopgenomenenineenkleur
deklassenverdeling.Dekleurenzijn conform
deKaderrichtlijn Water.Deverschillendelocatiesscorendaarbij matigtotgoed.
Uittabel2blijktdathetonderscheidend
vermogenvandeIBIbeperktlijkt,aangezien
slechtstweeklassenvoorkomen.Depercentagesimplicereneengroteronderscheidend vermogen.Inviervandeelfgevallenisdebeoordelingvandehoofdwatergang andersdandie
vandeoever.Intweevandevijfgevallengeeft
hetvoorjaar eenanderebeoordelingdanhet
najaar.Opvallendisdatdetotalescorevaak
overeenkomtmetdeIBI-scorevanhet najaar.
Insommigegevallenisdetotaalscorebeterdan
zoweldevoorjaars-alsnajaarscore.
Discussie e n conclusie
Natuurontwikkeling heeft opverschillendelocatieseenpositiefeffect gehadopde
snoekstandendehoeveelheidjongevis.Dat
geldtookvoortweerode-lijstsoorten.Opeen
aantallocatiesishetverwachtepositieve effect
minderduidelijk naarvorengekomen.
Vismethoden
Bemonsteringvandevisstandistenalle
tijden eenmomentopname5'.Uitditonderzoekblijktdathetvissenmetdezegenincombinatiemetelectrovisserij(ditkomtovereen
metdeBOM-methode)eengoedbeeldkan
gevenvandevisstandvandeverschillende
hoofdwatergangen. Bijdesmallere (lijnvormige!watergangen,waarbij hetvissenmeteen
zegenmoeilijkheden oplevert,kanelectrovisserijalleenookaleengoedbeeldgevenvande
visstand.Hetgebruikvanhet handschepnet
geeft inenkelegevallenextrainformatieover
devisstandindehoofdwatergang. Voorde
bevissingvande natuurontwikkelingslocatie
bleekhetleusnet(incombinatiemetkeernetjes)eenzeergoedemethode.Ookmetelectrovisserijzijngoederesultatengeboekt.Het
handschepnet heeft inenkelegevallenvoor
aanvullendeinformatiegezorgd.
Beoordelingsmethode
DeIBI-beoordelingsmethodelijktgoed
geschiktvoordebeoordelingvandewaterkwaliteitopdegehelelocatieopbasisvande
visstand.Weldienttewordenopgemerktdat
deaanwezigheidvanbijvoorbeeld eenpaar
grotekarpersen/ofbrasemsofdevangstvan
éénbotdeIBI-beoordelingsterkkanbeïnvloeden.Interpretatievandevangstgegevens naast
deIBI-beoordelinglijktdaarmeegewenst.
WatopvaltisdathetonderscheidendvermogenvandeIBI-methodelaagis.Eénvande
oorzakenisdatdemethodewerktmeteen
minimalescorediedeeersteklassegrensalbijnaoverschrijdt.Zodoendekandelaagsteklasse
nauwelijks wordengehaald.Deminimalesco38
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reopbasisvande21parametersisalsnel20
procentvandemaximalescore,waardoorklasse2(ontoereikend)alwordtgehaald.DitbetekentdatdeIBI-systematiekfeitelijk nietuit
vijf(conform EuropeseKaderrichtlijn) maar
vierklassen bestaat
Hoofdwatergang versusnatuurvriendelijke
oever
Inditonderzoekzijndevangstgegevens
perbemonsteringvandehoofdwatergang vergelekenmetdevangstgegevensindenatuurvriendelijke oever.UitdeIBI-beoordeling
blijktdatdevisstandvande hoofdwatergang
ineenaantalgevallenanderswordtbeoordeeld
dandevisstandindenatuurvriendelijke oever.
Tevensblijkt uitdezestudiedatdeverschillendesoorten nietgelijkmatig verspreidzijnover
delocatie.Geblekenisdatsnoekbaarsmet
nameisgevangenindehoofdwatergang. Inde
natuurvriendelijke oeverzijn meerbittervoorn,(jonge)brasem,snoek,vetjeenzeelt
gevangen.Opmerkelijk isdevangstvanmeer
(grote)karperindenatuurvriendelijkeoever.
Mogelijkeverklaringisdatdezevissoortinde
hoofdwatergang moeilijker tevangenis.Baars,
blankvoorn,ruisvoorn,riviergrondelendriedoornigestekelbaarswordenzowelindehoofdwatergangalsindenatuurvriendelijkeoever
gevangen.Bemonsteringvandehelelocaties,
zoweldehoofdwatergang alsdenatuurvriendelijkeoever,lijkt hierom wenselijk.
Voorjaar versusnajaar
IndeSTOWA-richtlijnwordtgeadviseerd
devisstandbemonsteringen uittevoereninde
periodehalfjuli tothalfseptember.Defilosofie hierachterisdatdevissen gelijkmatiger
overdewatergangzijn verdeeldenvolstaan
kanwordenmeteengedeeltelijke bevissing.
Hierbij wordteenhoger sterftepercentage
geaccepteerd,watnietdirecthoeft telijden tot
meerabsolutevissterfte. Randvoorwaarden
zijn weldatdewatertemperatuur niethogeris
dan25°Cendathetzuurstofgehalte groteris
dan6mg/l.Vanuithetoogpuntvandevis
(sterftepercentage) endebevisbaarheid (afwezigheidwatervegetatie)zijn metnamede
OrganisatieterVerbeteringvandeBinnenvisserijenmeestalookdevisrechthebbenden
voorstandervanvissenindewintermaanden,
zekeralshetkleinerewaterenbetreft dieinhet
geheelzijn aftevissen.

integenstellingtotvoorgaandonderzoek5'
waargeenduidelijk onderscheidbleektezijn
tussenvangstresultaten inhetvoor-en najaar.
Insommigegevallenwordtbijdetotaalscoreeenhogerebeoordelinggehaalddande
individuelebeoordelingenvanvoor-en najaar.
Debeidewaardenkunnendusnietzonder
meergemiddeldworden.HetideevandeIBIis
datmeteenbeperktebemonsteringaleengoedeuitspraakkanwordengedaanoverdekwaliteitvandevisstand.Ditonderzoekimpliceert
echterdatinenkelegevalleneenuitgebreidere
bemonsteringeenpositieverbeeldgeeft vande
visstand.
Aanbevelingen
• Voerdebemonsteringuitmetbehulpvan
deBOM-methodeincombinatiemetde
KVM-methode.Delaatstemethodelevert
eengoedeaanvullingmeteenrelatiefkleineextrainspanning;
• Bijdebeoordelingvandevisstandnaastde
eindscoreeveneensdepercentagesopnemen.Hiermeeiseentrendeerderenbeter
inbeeldtebrengen;
• Degehelelocatiebemonsteren,zowel
hoofdwatergang alsoever;
• Indienbuitendezomermaanden wordt
gevistzowelinhetvoor-alsnajaar bemonsteren.Alsbeslotenwordtdebemonsteringtebeperken,verdienthetnajaarde
voorkeur, f
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*IBIstaat voorIndex Biologische Integriteit.

