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Ervaringen met het handboek
Visstandbemonstering
Voor de eerste maal iseen evaluatie gehouden van toepassing van het
STOWA-handboekVisstandbemonstering uit 2003. Dat beschrijft gestandaardiseerde praktijkrichtlijnen voor de bemonstering van de visstand. Dit artikel
evalueert de resultaten van de bemonsteringen die zijn uitgevoerd conform het
handboek. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van zes projecten Actief Biologisch
Beheer (ABB). Uit de evaluatie blijkt dat bestandschattingen die zijn gemaakt
volgens de zogeheten Bevist-Oppervlak-Methode (BOM) een reëel beeld
opleveren van de omvang van de visstand. In een aantal gevallen is afgeweken
van de richtlijnen door bijvoorbeeld alleen het open water te bemonsteren of
inde winter te vissen.Dit levert afwijkingen op inde bestandschattingen aan
blankvoorn, die daardoor kunnen verschillen van de werkelijke visstand. Het
bestand aan karper wordt niet altijd correct geraamd vanwege de moeilijke
vangbaarheid en sterke clustering van deze soort. Uit de evaluatie blijkt
dat de gestandaardiseerde bemonsteringen geschikt zijn om de visstand te
beoordelen voor de Kaderrichtlijn Water.
eBevist-Oppervlak-Methode is
nietgerichtop hetvangenvan
allesoorten;soortenmetzeerlage
dichtheden worden nietaltijdaangetroffen.
Dedichtheid vanniet-aangetroffen soorten
isechterdermate laag,dat huninvloed op
hetecosysteemverwaarloosbaar is.Voor het
toepassenvandeKRW-maatlatteniseen
bemonsteringvolgens BOMvoorgeschreven
enwordt erdusrekeningmeegehouden dat
nietallesoortenwordengevangen.Hierdoor
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Actief biologisch beheer

scorendevisstandenvandeABB-projecten
hogeropdemaatlatten dandeBOMschattingen.Desondanksisdecombinatievan

Tabel 1.Bestandschattingen (in kg/ha) van brasem, blankvoorn en karper bij ABB-projecten
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brasem

locatie

methode

Bergse Plassen
(M14)

BOMseptember 2004
ABB+MCR2004-2005

287,7
342,3

5,3
40,7

20,4
136,0

Terra Nova
(M27)

BOM 2000
ABB+MCR2003-2005

84,7
119,5

18,7
41,6

1,2

BOMjanuari 2005
ABB+MCR2005

108,7
95,9

0,6
8,2

1,7

Houten Spoorplas
(Mil)
Ruigenhoek
(M11)

BOMaugustus 2004
ABB+MCR2005
BOMapril 2000
ABB+MCR2000

5,2
17,2
102,1
103,9

190,9
103,9
20,8
73,2

364,0
424,2
40,2
58,9

Zuidlaardermeer
(M14)

BOM oktober 1995
ABB+MCR 1996

284,9
292,2

3,4
6,7

1,0
21,0

Loenderveen Oost

Vanafdejarentachtigwordt inNederland
actief biologischbeheer21toegepast.Het
iseenmaatregelwaarbijdooreengrote
visserij-inspanningdevisstanddrastisch
wordt uitgedund(vrijwelallebenthivore
enplanktivoreviswordtverwijderd).De
consumptievanalgendoor watervlooien
neemthierdoortoeende bodemwoeling
neemtaf,metalsgevolgeengroter
doorzicht enmeermogelijkheden voor
waterplanten.Passindsenkelejarenwordt
(weer)opgrotereschaalactief biologisch
beheertoegepast.

BOMmet KRW-maatlatten robuust genoeg
omverschillen indevisstandentussenlocaties
weertegeven.

(M27)

* -geen vis gevangen.
** De gegevens van de Bergse Plassenzijn van het
Krimpenerwaard, d e vanTerra Nova en Loenderve
Spoorplas van de Provincie Utrecht, die van Ruiger
De Stichtse Rijnlanden en die van het Zuidlaarderr

blankvoorn

karper

_»
_

Hoogheemra; idschap van Schie land en
en Oost vanV\ aternet,die vanH outen
ïhoek van het Hoogheemraadsc hap
neer van Wate rschap Hunze en / ^a's.
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Naar standaardisatie van
bemonsteringen
Veledecennia werden verschillende
methoden gebruikt voor visstandbemonsteringen met alsgevolg dat de resultaten
moeilijk ofhelemaal niet vergelijkbaar waren.
Voor doelmatig visstandbeheer ishetgestandaardiseerd bemonsteren vandevisstand
vancruciaal belang.Dezestandaardisatie
istevens noodzakelijk voor de monitoring
en beoordeling vandevisstand met de
KRW-maatlatten.Omdegewenste standaardisatiete bewerkstelligen isinopdracht van
deSTOWAinoverleg met gebruikers het
handboekVisstandbemonstering11opgesteld.
Het neemt de Bevist-Oppervlak-Methode
(BOM)alsstandaardvoor de uitvoering van
bemonsteringen.Met deze methode wordt

kwantitatieve enkwalitatieve informatie over
devisstandverkregen door eenrepresentatief deelvanhetoppervlak van het water
te bemonsteren met vangtuigen die actief
door hetwater worden bewogen.Daarbij
wordt onderscheid gemaakt inhabitats op
basisvanonder andere diepteverdeling
en plantenrijkdom enworden open water
enoeverzone apart bevist.Vervolgens
wordt eenschatting van het visbestand
gemaakt,wat eennaaroppervlakte gewogen
gemiddelde isvandevisstandvanalle
habitats ineenwater.
BOMmoet leidentot betrouwbare en
vergelijkbare visstandbemonsteringen en
bestandschattingen.Daarbij gaat het vooral
om hetverkrijgen vaneen beeldvande
visstandaande handvandeverdeling van

Mb. 1: De BOM-sehattingen (y-as) uitgezet tegen de gegevens van ABB+MCR (x-as) voor
brasem, blankvoorn en karper met de 9 5 %
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Evaluatie van BOM
Doorgebruik te makenvan gegevens
vanactief biologisch beheer (ziekader
opdevorige pagina) iseen mogelijkheid
ontstaan om BOMteevalueren.Bijdiverse
ABB-projecten isvooraf het aanwezige
visbestand geschatop basisvan BOM. Bij
actief biologisch beheerzijndehoeveelhedenverwijderde visgeregistreerd enisde
omvang vanhet restbestand vastgesteld met
demerkterugvang-methode (ziekader op
pagina43).Doordehoge visserij-inspanning
met verschillendevangtuigen gevendeABBprojecteneenreëelbeeldvandesoortensamenstelling enabundantie vandevisstand.
Metdezegegevens kunnende schattingen
van bestanden met BOM-bemonsteringen
wordengeëvalueerd.
Evaluatie omvang
bestandschattingen
Delaatstejarenvoerden Witteveen+Bos
enAquaTerraWater enBodem enkele
projecten met actief biologisch beheer
uit,voorafgegaan dooreen bemonstering
volgens BOM.Inenkele gevallen isvanwege
dedoelstelling van hetonderzoek of
debeschikbaretijdafgewekenvande
richtlijnen vanhet handboek.Intabel1
staateenoverzicht van bestandschattingen
vanzesABB-projecten waareenvisstandbemonstering aanvooraf ging.Omdetabel
overzichtelijk te houden,zijnalleende
schattingen voor brasem,blankvoorn en
karper weergegeven.Dezesoortenvertegenwoordigen (qua biomassa) het overgrote
deelvandevisstandenzijnde belangrijkste
aandachtssoorten voor actief biologisch
beheer,waardoor hiervande meeste
gegevens beschikbaar zijn.Intabel 1 isper
locatieeerstdeschatting met BOMvóór
uitdunning vermeld,gevolgd door desom
vande hoeveelheid verwijderde visen het
restbestand op basisvande merkterugvangmethode (ABB+MCR).

ABB (kg/ha)
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aantallen enbiomassa over de aanwezige
soorten.Demethode isniet gericht op het
vangenvanalle soorten;dit vereist eenveel
grotere inspanning.

Alsdeschattingen met BOMovereenkomen
met degegevensvanABB+MCRgeven de
grafieken inafbeelding 1 eenrechte lijn door
deoorsprong met richtingscoëfficiënt 1
(BOM=ABB+MCR).Inwerkelijkheid zullen de
schattingen meestal niet volledigovereenkomen,maar isereenbepaalde spreiding
om delijny=x.Dezespreiding isgebruikt
om het95%-betrouwbaarheidsinterval te
bepalenwaarbinnen deschattingen liggen.
Bijhet interpreteren vandegrafieken dient
inogenschouw teworden genomen dat
hetaantalwaarnemingen (6)gering isen
extremewaarden grote invloed kunnen
hebben.Voor brasem komende schattingen
met BOMgoedovereen met degegevens
vanABB+MCR;de richtingscoëfficiënt
benadert dewaarde 1 endespreiding van
dewaarnemingen isgering.Bijkarper wijkt
derichtingcoëfficiënt almeerafenishet
95%-betrouwbaarheidsinterval breder.De
BOM-schattingenvoor blankvoorn wijken het
meesteafvandegegevensvanABB+MCR,
wat blijkt uitdegrote spreiding endevlakke
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lijn.Voor blankvoorn en karper hebben de
omstandighedentijdensde bemonstering
op enkele locatiesgeresulteerd in relatief
groteverschillen.
Deschattingen met BOMenABB+MCR
komengoedovereenvoor brasemenin
mindere matevoor karper (zieafbeelding
2).Voor karper isdegoede overeenkomst
opvallend,omdat bekend isdat karpereen
lastigte vangen soort is(schuw,vaakinde
vegetatie).Deschattingenvoor blankvoorn
zijn het minst accuraat.Deafwijkingen zijn
echter goedte verklarenalsgevolg van
afwijkingen vandeSTOWA-richtlijnen in
Ruigenhoek (bevissingvond plaats inde
winter) enBergseplassen(alleenbemonsteringopen water) énonzekerheid over
rendement vanelektrovisserij (TerraNova,
Spoorplas Houten).
Concluderend kangesteldworden datBOM,
mitscorrecttoegepast,geschikt isvoor het
makenvan bestandschattingen.Wel wordt
geadviseerd het rendement vanhet elektrovisapparaat voor bevissing vande oeverzone
naderteanalyseren.Hetvermoeden bestaat
dat dit rendement te laag is,wat vooral
inkleinewateren meteenrelatief grote
oeverlengte tot overschattingen leidt.
Hierbijdient opgemerkt teworden dat het
rendement voor deoeverzone afhankelijk is
vandeuitvoerders enook vande structuur
vandeoever.Daarnaast speelt de clustering
vanvis langsdeoever eengrote rol bij het
makenvan bestandschattingen.Dit blijkt
bijvoorbeeld uit derelatief grote verschillen
indeschattingen vanblankvoorn,een soort
waarvan met namedekleinerevissenzichin
deoeverzone ophouden.
Evaluatie s o o r t e n l i j s t
Tabel2vergelijkt hetaantal gevangen
soorten per locatievoor beide methoden.De
tabelonderstreept dat debemonstering met
BOMniet uitputtend is;alleende soorten
met voldoende dichtheidworden gevangen.
Bijdeuitvoering vanABBzijn per locatie
tot zessoorten gevangen die niet bij
devisstandbemonstering zijnaangetroffen.Over hetalgemeen komende
niet-aangetroffen soorten indermate lage
dichtheden voor dat hun invloed op het
ecologische systeemteverwaarlozen is
(minderdantienvissenper hectareenvaak
zelfsminder danéénvis per hectare).Om
soorten metdergelijke lage dichtheden
bijeenbemonstering aantetreffen zal
de bemonsteringsinspanning aanzienlijk
verhoogd moeten worden enbijgevolg veel
kosten metzichmeebrengen.
Mocht behoefte bestaanom inzicht te
krijgen inalleaanwezige vissoorten,dan
wordt aanbevolen aanvullend opeen
STOWA-bemonstering eenberoepsvisser in
te schakelen.Wanneer eenberoepsvisser op
eenwater actief is,kangevraagd worden de
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kg/ha

• BOM
DABB+MCR

BergsePlassen
TerraNova
LoenderveenOost
HoutenSpoorplas
Ruigenhoek
Zutdlaardermeer
^ /

Karper

Mb. 2: Bestandschattingen van brasem, blankvoorn en karper bij ABB-projecten

O aantal soorten
• aandeel Ofasem
D aandeel baars • blankvoornin%vanalle eurytopen O aandeel plantenminnende soorten
• aandeel zuurstoftolerante soorten

ABB BOM
Bergse Plassen

ABB BOM
Houten Spoorplas

ABB BOM

ABB BOM

Loenderveen Oost

ZukJIaardermeer

Afb. 3: Vergelijking van de maatlatscores per locatie op basis van ABB+MCR en BOM

gevangen soortente noteren.Alsdit niet het
geval is,kaneenberoepsvisser ingeschakeld
worden om gedurende een bepaalde
periode eenaanvullende bemonstering met
fuiken uittevoeren.Ookeen aanvullende
hengelvangstregistratie kanvoor dit doel
geschikt zijn.

zijnopgebouwd uit een soortensamenstelling (aantalsoorten) eneen onderdeel
abundantie.Voor deonderzochte wateren
bestaat het onderdeel abundantie uit vier
deelmaatlattendiehet biomassa-aandeel
beoordelen vanbrasem,baars+blankvoorn
in procenten vanalleeurytopen,plantminnendevisenzuurstoftolerante vis.De
maatlatten zijngekoppeld aanBOMen
mogen duseigenlijk alleenworden gebruikt

Implicatiesvoor KRW-maatlatten
DeKRW-maatlatten voor de visstand

Tabel2: Perlocatie het aantal gevangen soorten met BOM en desoorten die extra zijn aangetroffen bij de
uitvoering vanABB

locatie

bemonstering

Bergse Plassen

10

Terra Nova
Loenderveen (Oost)
Houten (Spoorplas)
Ruigenhoek
Zuidlaardermeer

14
12
8
13
13

extra soorten bijABB
kroeskarper, riviergrondel, rivierdonderpad,
tiendoornige stekelbaars, zeelt
karper, riviergrondel
karper, ruisvoorn, vetje
winde, zeelt,giebel, graskarper

alver,driedoornige stekelbaars,graskarper, kleine
modderkruiper, spiering,tiendoornige stekelbaars

platform

in combinatie metgegevens die volgens
deze m e t h o d e zijn verzameld!Wanneer de
maatlatten o pdeABB-gegevens worden
toegepast, blijkt datverschillen bestaan
tussen de bestandschattingen (BOM) ende
actuele visstand volgens ABB+MCR.Voor d e
KRW-beoordeling kanditgevolgen hebben
(zie afbeelding 3).

gericht o p hetvangen vanalle aanwezige
soorten. Impliciet betekent de koppeling
van de maatlatten met BOM datvoor de
beoordeling niet alle soorten gevangen
hoeven tew o r d e n . Degedachte hierachter
isdatinveel gevallen soorten altijdn o g
wel ergens inhetwatersysteem aanwezig
zijn. Juist hetfeit datzeniet meer algemeen
aanwezig zijn (endaardoor gemist w o r d e n
bij eenBOM-bemonstering) iseen indicatie
voor deachteruitgang vanhetsysteem.Het
Veluwemeer iseengoed voorbeeld hiervan.
Na herstel vande plantenrijke toestand in

Wat opvalt isdathetverschil inscores tussen
locaties veel groter isdande verschillen
tussen ABB+MCR en BOM perlocatie.Dit
iseenbelangrijke uitkomst. Het betekent
dat BOM incombinatie metde maatlatten
robuust genoeg iso mverschillen in
visstanden tussen locaties weer te geven
en te beoordelen.Verder blijkt datde score
van ABB+MCR inalle gevallen hoger ligtdan
BOM. Voor de abundantie-deelmaatlatten
zijn d everschillen inscore tussen ABB+MCR
en BOM meestal gering. De grootste
afwijkingen worden gevonden voor de
deelmaatlat'aantal soorten'.Deze verklaart
dan ookvoornamelijk de hogere totaalscore
van ABB+MCR, waarbij meer soorten w o r d e n
gevangen. Zoals aangegeven isBOM niet

het open water namhetaantal soorten bijde
bemonsteringen spectaculair toe 3 '.
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Bestandschatting metmerkterugvangmethode
Bijdemerkterugvangmethode wordt een deel van degevangen visgemerkt enweer teruggezet.
Bijeen volgende bevissing wordt, metbehulp van hetaandeel gemerkte vissen datwordt
teruggevangen, een nauwkeurige schatting vanhetaanwezige bestand gemaakt. Het handboek
Visstandbemonstering geeft een uitgebreide beschrijving van deze methode. In hetvervolg
wordt deze methode aangeduid metMCR (Mark-Capture-Recapture).
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