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qmpewìàkfevan 6 ha. In ditondozak zijn & s w r t e m a m e n W ~de lengte-

cm &-meteen

-

Op venoelr van H.V. Ide De Punt is op 22 oktober 1993een visperijkundig ondenoek uitgevoerd m
het Zadgat te Yde De Punt.
Het ondwmek is uitgevoerd naar aanieklingvan de kiacht van leden van de Hengeivereniging dat de
-h
de laatste jaren verslechteren.
Dodvan het ondenoek is om middds een inventarisatie van de visstand na te gaan hoe het is gesteld
rnetdeviritsnd
Bwendiemwordtgewaagd naar een langere-termijnadvhmet betrekkingtot het tevoaui visstandbeheer.

-

In dit rapport wordt eerst een aantal van belang zijnde gegevens over het Zandgaf de Vipstand, de
bevi&g en het gevoede beheer gepresenteerdVervalgenswordt h p pop
~de uilvoeringvan het
ondawst De resultaten worden per vissoort h tabellen en grafieken gegeven, m & e n van een
omscbrijviiig
Vanuit & bespreltingvan de resultaten, samengevat h een aantal condusies, worden aanbevelingen
gedaanmor het toekomstig beheer.
Voorafgaand aan het visperijkundig ondenoelr heeft een verkenning van het onderzoelrsgebied
plaatsgevonden.
Het visserijkundig ondenoelr is uitgevoerd door medewerkers van de aídeiing Onderzoek en de
afdehg Voorlichting van de O W ,daarbii gesteund door vriiwUUpers van H.V. I& De Punt.

-

3. ALGEMENE GEGEVENS

Het Zandgat (zie figuur 1) is een zandafgraving g e i e p ten zuidoostenvan de luchthavem Eelde. De
lengte van het water is gemiddeld 250 meter. De breedte is genllddeld 250 meter. Het totaie

wataq>pavlekbedraagtoageveu6hedare.Degemiddeldediegtevanhetwataisl~meta.De
grootstediepteis ongeveer3meter. De bodem bestaat uit d Op de bodem bevindtdrh pimtselijk
esnmodddaagmetcendihevan10totScentimeter. D e t o t a l e d ~ e b e d r s a g t ~ i g e v e1000
er
m e . De taludhelling is flauw tot matig.
Deoavarszijngrotendeeisbegroeidm&cendn>nemetstniurenenbomai.
Het Zandgat
door afwateringvan M
gebied en regawater, mog4jjtevens door
- wordt gevoed
kwel
Het wata stsat nkt m (voor vis) open verbinding met water uit de omgeving.
Er is g.ea of nauweiijka stromiag.

-

Bigmaarvan het water en het visred~tis de HengeiverenigingIde De Punt.Het water isniet vrijvoor
één hengel, geaasd met aepsooren saogewezen door de minister. Hierdoor mogen uitduitend de
(circa400) leden van dezeverenighg m (ca.100) houdersvan eendagvagunning het water bevissen.
vindt niet piaats op het Zandgat.
Het water is Sinds 1966bij de O W geregisheerd als niet-opwibmr viswater.
33Andere-

Naast de hennelsport vindt geen andere recreatie piaats op het water.
Het watukw~itsbeheerbuust bij het ~uive&pchap~~renthe.
Het waterkwantiteitsbeheu wordt uitgevoerd door het W a t h a p Drentse Aa.

TYPE

I(ENMEPKEN

Gmcuba
BLinilpi
Gemiddeld dooizidit

mei - september

overgangstype 1

WoteipIsaten
onder water

nihil

drijfblad

Fe"

boven water

weinig

gemeten

Zie voor bijbehorende watertypen bijlage 1

overgangstype 2

..

-

HengehruenigingIde De Punt is een hengelsportvereniging met o n p e e r 400 leden. De vereniging
is aangasloten bij de noWIQaal Groninger Fonds, lid van de NWS.Door leden wordt voornamelijk
pevistopwitvisenkarper.
Het aantdvisbezaken b e h a @in de zomer gemiddeld 3 bezoekers pu dag.
De algmieae indeuk van de-h
is dat w redelijk Larper, maar weinig witvis en roofvis

d.wwm.

HetZen~tisauiwaterdatvolguisdeOVB~(enzoalphet
op 1september 1993isbeoordeeld
tijdens de miUeu&emonstering) behoort tot het mgenaamdeoverganptype2 (van der Spiegel, lm,
"bijlage 1).
Deze typerhgberust voor wat het milieu betreft op het ondanks de redelijke zichtdiepte ontbreken
van drijfbladplanten(bijv. waterlelie), het weinig tot nauweiijb~s~orkomenvan
onderwaterplantenen
het datief weinig voorkomen van bavenwatupianten (vnL riet; zie tabel 1).
Opgemerla dient te worden dat m 1992 een explosieve ontwikkelingvan waterpest is waargenomen,
terwijl in september 1993nauwelijks ondemmterplantwi zijn waargenomen.

-

-

Op 1september 1993 is door medewerkers van de OVB een milieu-bemonstering op het Zandgat
uitgevoerd. De resultatenvand m hemonsteringworden gepresenteerd in bijiage 3. Uit dezemiiieubemonsZeriog ir gebleken dat het water weinig vosdselrijk is Verda zijn geen extreme waarden
aangetroffen.

Onder de draagkracht van een watertypewordt verstaan de -hoeveelheid
vis (uitgahkt in
kilogrammen per hectare) die afhankelijk van de heersende milieu-omstandigheden (bodemsamenstelling. voedselrijkdom, zichtdiepte, diepteverloop, waterplanten) bij een goede conditie van de
kenmerkende vissoorten in dat watertype kan voorkomen.
Gezien de huidige situatie in het Zandgat, te weten een weinig voedselryk water met een bodem
bestaande uit m 4 het voorkomen van (gezien de redelijkezichtdiepte) relatief weinig waterplanten
is ervoedseluimte voor ongeveer 350 tot 450 kg/havis. In dit watertypewordt over het algemeen een
visstand aangetroffen die voornamelijk bestaat uit brasem, blankvoorn, kolblei baars, snoekbaars,
paüng en (mdien uitgezet) karper.

De laatste l0 jaar is een beperkte hoeveelheid voojaarssnoekjes (1000 stuks in 1983) en VOO jaarssnoekbaarsjes (MO stuks in 1987) uitgezet.

4. UITVOERING VAN HEX ONDERZOEK

-

Op 22 ddoba 1993is het Zandgat te Y& De Punt onder verantwoonMjkheidvan de OVB door
&
P
.JansaiuitHardawijkmetsenzegenbevistMetdezezegenvan4Ulm~kmgte
eneea~maaswijdtevan30mmmdezaesaepLism2tnklrenoagevea80%vanhettotale
wakmppmhk pfgevWt (zie figuur 2). Twens is door medewedcm van de OVB met een elektravisappPtut met een vermogen van 5 kW & gehele h p e i d e averzone bevist.
Degevangenviaisdirect met beugdsov-t
mteilenvandeOVBenn8ardevawerkingsplaats
gebracht en na verwerling opgeslagen in een Nwrs leefnet.

Allegevlagaiviswerd kort voor het vis-ondenoek in een s p e a a l e ~ o e i s t olicht
f verdoofd.
Hierdoor kon &vis gemakkelijk gemeten en gewogen worden zonder al te veel kans op besdiadiging
en s-nSe1en.
Van degevamen vis zijn de lengte en het newicht b d d zodat de conditie kon worden berekend.
AISmaakoor-&oondiZievan &vis wordt b o m e n deverhoudingtussenhet gemeten gewicht en het
''noma&ewi&tS'van dedevisHet normsalnewicht is door de OVBemvirischbeoaaid aande hand van
talrijke m&ngen van lengte en gewicht v& vissen uit een reeks v&
en Kampen,
l=). Van ecn aantal viasen 8jn tevens een aantal schubben d d e r d om de leeftijd te kunnen
bepalen. Op grond van daelaftijdsbepaling en via een mmputenudyse van de lengtë-frequentieverdeiin# Mde groeisnelheid van brasem, Haukvoorn en karper vastg&eM. De beoordelingvan deze
~ e l h e i d h ~ p l a p t s g e v o n d e n o p g r o n d v a n ~ ~ n o & ~ d e g r o e i diverse&saorten
van
(van der Spiegel, 199%).

wateren eren^

5. RESULTATEN

Tijdens de bemonstering van het Zandgat te Y&
visswrtm pangen (zie tabel 2).

- De Punt op 22 oktober 1993 zijn in totaal 11

* Vennd h t te worden dat tijdensde elaar0-nssaijveei kleine witvis is waargemmen, die niet
is v e m d t m dan ook niet is opgenomen m bovm&mde tabel
De vangst bestond m
e
4 qua aantallen (zie figuur 3a) ais gewicht (zie tiguur 3b) vooral uit brasem
(resp. 59 % m 70 % van de
en blanlmioim (resp.29 % a 3 % van & vangat). Snoek was de
wiornanmsteroofvissoortmdevangst.

Het grootste deel van de vangst bestond uit brasem. De lengte varieerde van 5 tot M centimeter. In
figuw 4 is de lengte-frequentieverdeling van deze vissoort weergegeven. Deze verdeling geeft per
lengte de gewangen aantallen weer. In deze figuw is te zien dat exemplaren van 25 tot 35 centimeter
nagenoeg in de vanpt ontbraken. Uit de leeftijdsbepaling is gebleken dat dit de jaarkiassen
(geboortejaren) 1988,1989 en 1990 betreft. in figuur 5, waarin de conditiefahor voor de brasem uit
het Zandnat wordt weemereeven is te zien dat de conditie van deze vissoort over het aigemeen
voldoen&(conditie&gor 4 9 1,l = voldoende, > 1,l = goed, < 0.9 = onvoldoaide).
in tieuur 6 is de moeisnelheid van de brasem weergegeven. in vergelijking met de OVB-nomen voor
de groei v& &ze visso&in het - h d g a t te omschrijven als
e e n ~ o evoor
~ brasem
i ~ is ~
gemiddeld (grotere en oudere exemplaren) tot snel (kleinere en jongere exemplaren).

-

Na brasem bestond erootste M v a n de vaneit aua aantallen uit biankvoorn. De I e m e varieerdevan
6 tot 26-timeter.
figuw 7is de lengte-f&u&tiwerdehgvan dezevissoortwee~gegeven.
in deze
wmrif
istezien dat exemplaren grotere dan l 8 m nauwelijkszijn aangetroffen.Dit betreft exemplaren
v& 4 jaar oud @ukla& 1990ïen ouder. in figuur 8 is te zien dat & conditie van de in het Zandgat
gevangen Mankvoorn gemiddeld voldoende was.
in figuur 9 is de groeisnelheid van de blankvoorn weergegeven. in vergelijking met de OVB-nonnen
voor eengrouirdelingvoor Manhroorn is de groeivan dezevissoort in het Zandgat te omschrijven
als gemiddeld (grotere en oudere exemplaren) tot snel (kieinere en jongere exemplaren). In deze
f h u r is te zien dat geen exemplaren van 4 m 5 jaar oud zijn aangetroffen.

De lengte van de gevangen karper varieerde van 57 tot 79 centimeter. In frguur 10 is de lengteírequentieverdehgvan de gevangen karper weergegeven. Uit figuur 11blijkt dat & conditie van de
karper gemiddeld voldoende was. Wel valt op dat de conditie van de karper afneemt bij een
toenemende lengte.
h figuur 12 is de groeisnelheid van karper weergegeven. In dezefiguur is te Wen dat de groei van de
karper is te Mnschryven ais wij langzaam.
Nguur 10
Figuur l i
CONDITIE KARPER
l
LDUTE-UHBWRI1
I

Er zÜn m totaal 73 baanen -En
met een lengte &&end van 6 tot 31 centimeter. In figuur 13
is te ken &t voornamelijk &empLen kleiner &LÏ15 centimeterzijn gevangen. Dae baarsjesleven
vooralvan insektelaivene.d. en welen aisroofvisgeenroivanbetekenis.Degevangen
- baarsverkeerde
m een (ruim) voldoende conditie (zie figuur 14):
Snoek was de voornaamste roofvissoort in de vangst, Er zijn in totaal 26 snoeken gevangen met een
lengte varitirend van 21 tot 84 centimeter (zie figuur 15). In figuur 16 is te zien dat de gevangen snoek
m een goede conditie verkeerde.
Er zijn 9 snoekbaarzen gevangen met een lengte vari&end van 8 tot 75 centimeter.
Er zijn 44 p d h p gevangen met een lengte varitirend van 29 tot 66 centimeter (zie figuur 17). De
gevmgen pahgverkeerde in een gemiddeld voldoende conditie (zie figuur 18).
Er zijn 11 zeelten gevangen met een lwigte variërend van 19 tot 44 centimeter. De gevangen zeelt
VerLeerde m een voldoen& conditie.
Verder zijn 3
van 33 tot 40 centimeter, een ruisvoorn van 4 cm en eem vetje van 4 a i

De v k b e z d q in het Zandgat lijkt de laatstejaren rehtief laag. Dit wordt mede bevestigddoor een
verhoogde zichtdiepte en een tagenomen ontwikkeling van onduwptupiinten in 1992.

en eengauk&&groëi.
uit ter;gbereleningvandegroei&n brasem is te herleiden dat de groeivan
de o
h a e d a r e n ('liaar en ouder) sinds 1989sterk is versneld
~ea>ndudsad~word;idatde~~~rbtvande
hengelsarsdat dewitvhngitendelaatstejarensterk
tauglopm g e p n d is. Uit de vissîandbemonstering is gebieken dat enkele jaarldassen hrasem en
bkntvoan nigmoeg ontbreken.
Q d e ~& visstpndbmionstering is reeds waargenomen dat de kieinae witvis nagenoeg uitsluitend
diep verdolen in de besroeiiag kon worden gwangen. Een derl)elijk gedrag wordt in de regel
waqenomen in watwaar gacgsld predatie door watrwogeb @ijMorbscld Pslschohrers)

o p t r e e & N a v r a a g b i j d e h ~ h e e f t u i t g e a r e z u i & t ditwater-vo~urwbekend-niet
intensief wordt beeocbt door groepen apLsdi*
De laatste jaren worden echter wel geregeld
pepenEaagbelrken op het water waargrnomen. Tuizij in het verleden geregeld vissterfte als gemig
van~muieu-0mstand~isop~he~8QiendewuI~vandegrotaewitviS
niet wamdijcdijk lijkt, zal predatie door zaagbekken en mogelijk andere vis-etende watervogels
(waaron~mo~~ahrers)&~onieamstedvan&~evanwi~dhuuiea
-&.9agewaen.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Zoalsin hoofdstuk 6 reeds isvermeld, wordt de huidigevisstand in het
ïandgat sterk bepaald door in het verleden opgetredenwegvraat van
grote-h
kleinerewitvis doorwatervogeis. Uit de te*
rekeningvan de groei is gebleken dat de groei van de oudere brasem
met name in 1989/1990 zeer snel is geanest en dat deze de laatste
j a m weex geleideiijk iets afneemt. MogJijk duidt dit op een geleidelijke toename van de witvistand. Gezien de verspreiding van de
kleinere witvis (nagenoeg uitsluiten diep in de begroeiing) moet
echter worden betwijfeld of de wegvraat veel minder is geworden.

*

j

-

1

r

Gezien het feit dat vis-etende watervogels als zaagbekken en aalscholvers beschermde diersoorten
ziin, zal duidelijk zijn dat maatrenelen ten aanzien van het verkrijgen van een hogere visstand in het
&dgat uitslui'tend gericht huinen zijn op de iorichting van hzviswatu en 4 het uitzetten van
bepaaide (maten) vissoorten. Hierondervolgen enkele aanbevelingen
- ten aanzienvanhet toekomstig
te -voerenbehe&op dit water.

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de aard en de omvang van de wegvraat door visetende
watervogels, wordt aanbevolen om geregeld langs de waterkant te bekijken welke worten en howeel
watetvogelszich op het Zandgat bewinden. Een goede inventarisatieen (eventuele)waamemingenvan
jagende vogels d e n moeten bijdragen aan het verkrijgen van nadere inzichten in het probleem.

-

-

Teneinde de witvis naast de reeds aanwezig.rietkragen meer schuiigeiegenheid te bieden, kanworden ovom op diepereplaatsen, waar het riet niet
meer kan groeien, voor de rietlrragen op een diepte van ca. 1 13 meter
waterleika aan te pianten. Hiertoe dienen in de periode maart/apd ca. U)cm
langc toppen van worteistokken (tenminste 5 an in doocsnede) van deze
waterpiantenin (aardappel)zakkenvangrofjutegevuldmethumusrijkeaardeen
vuzwaard met keien in de bodem teworden ingegraven cq. teworden afgezon-

-

ken.
Totdat de aanplant voldoeade is aangedagen of wanneer Mijkt dat de aanplant van waterlelies slecht
of niet aanslaat (de bodem bestaat uit voor wortelende waterplanten weinig gewhkt. voedselarm
zand), kan eventueel worden overwogen om op wehig of niet b v i s h e plaatsui achuügelegenheid
in de vom van afgezonken, gebundelde (naaldloze) kerstbomen te m a e n .

-

Tevens kan worden gedacht aan het uitzetten van grotere, voor vis-etende watervogels minder
geschuae witvis. Alleen de winde kan in principe in voldoende g o t e afmetingen (ca. 27 m)worden
geleverd om van wegvraat door enkele soorten watervogels te zijn gevrijwaard. Wanneer echter
gerepeid aalscholversworden waargenomen eenvogelsoort die zelfs grote baars,blankvoorn, paling
en snoekbaarstot ca.30cm kanwegvreten d e n dezewinde-uitzettingen
weinig zinvol zijn. Middels een experimentele uiaetting van ca. 250 kg
winde kanworden bekeken in hoeverre deze vissoort zich kan handhaven
in dit water en wat de invloed is op de hengeivangsten.

-

h

-

Het uitzetten van zoguiaamde handelqx>o~wordt afgeraden. in de praktijk is gebleken, dat deze
maatse brasem en MankVoom, die grotendeels op de rivieren worden gevangen, de uitzetting in
stilstaand water d e h t tot niet overleven.

Vewolgem EPI in de komende jaren door middel van een
eit-h
moeten worden
nagegaan of de uitgevardebeheersmaatregelen tot het gewenste nsultaat hebben geleid. Eventueel
kunnen de uitgevoerde beheersmaatregelen over drie tot vier jaar eveneens door een visserijkundig
o n d d worden geëvahieerd. Er kan dan worden bekeken of aanvullendemaattegelen noodzakelijk zijn.
Aanbevolenwordt om voor de komende5jaar een beheersplanvoor het Zandgat op te steilen. Hierin
kunnen richtiijnen voor het te voeren beheer worden vastgelegd. De in dit rapport gepresenteerde
gegevens met betrekking tot de visstand kunnen hienroor mede als besis dienen.
Voor&bcgcladrngv~IicrqpsteUmv~cen~Ron&~~bq&NWS~
<Idvireur.

-

-
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Mondelinge - en schriftelijke mededelingen van de heer A. Wijnbergen van HV Ide De Punt.

Tabel

Indehg van de Nederiandse ondiepe, stüstaande wateren aan de hand van visgemeenschappen
(Van der Spiegei, 1992)
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SNOEK-ZEELTIYPE

OVERGANGSIYPE 1

OVERGANGSIYPE 2
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m

ONDIEP I
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ONDIEP
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&el
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OW
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Tanperatuur
Zuurstof
Zuurstofverzadiging
Zichtdiepte
pH
ZBV

F*+

575
17,s
891
81
0.6
7,6
1.5
40
< 0.1
< 0.1
50
0.5
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Op 22 oktoba 1993 is door de O W een viserijkundig onderzoek uitgevoed in h u Zandga< te Y& De Punt, een
randafnrwinn ma &n cqmewlakte van 6 ha. In dit ondenodr zijn de JoortmsamenstellUig, de lengtwpbouw van de
v e m d i i e n d e d c ~ e &groei
n,
m de mnditie van de gevangen vis be@d
De viaaiandbanonaerins
mduitpcvoerd mU een z e ~ m
van 420 mder Imme en een gestrekte maa.wijdte van âû mm in de
zegaaalwsarmecongnncr6û%vanhuwatcrol>pervIakisbevia ~ m m i s ~ d b e h u ~ v a n e m e l d m ~ m d e ~ e h e l e
begroeide onnimone afgevia.
Tijdais de ~ d b e m o n a t e r i n rijn
g 11visworten gevangen. Brasem en blanhroom waren de belangrijkstevisworten. De
&ivandentnasoo
. . rten was && hd aigemeen voldoende. De groei van brasmi m blanlm>orn was m d d e l d tot snel
marbii de kleinae aeamlaren een sneliere moei dan de m e r e unnolaren vertoonden. oprallend aras h* (nagenoeg)
ontbrclm van de j&
1988,1989en l& van bra& en blankvblanhrmm. De g w q c - n karper vertoonde een voldoende
mnditie en een vrij langzame groei De mnditie van de karpa vertoonde een nbiame bij toenemende lengte.
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kanbevdmwurdtom hu komendejaar (de kom& jaren) geregeld MarnaNngaitc variditm, teneinde een juist beeld
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te verhogen middels het uikenen van winde.
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