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Samenvatting 
In de zomer van 2000 is als onderdeel van het visserij beheersplan Lauwersmeer, een so-
naronderzoek uitgevoerd. De opzet was een schatting te maken van de visbiomassa in het 
diepe deel van het meer. Met de sonar kan in eerste instantie een schatting worden ge-
maakt van het aantal individueen per hectare (visdichtheid). Voor de omrekening naar het 
aantal kilogrammen per hectare (visbiomassa), is informatie nodig met betrekking tot de 
vissoortsamenstelling en de populatieopbouw van de verschillende vissoorten. hiervoor is 
gebruik gemaakt van de gegevens van het visserijkundig onderzoek dat is uitgevoerd.  
 
De visbiomassa in het diepe deel van het Lauwersmeer wordt geschat op 131 kg per hec-
tare. Het 95% betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde is vastgesteld op 51 kg/ha (ca 
39%). Daarnaast er een overzicht gemaakt van het verloop in de visbiomassa over het meer 
(figuur 10).  
 

1 INLEIDING 

1.1 Algemeen. 
In het hoofdrapport “Visserijkundig 
onderzoek Lauwersmeer”, wordt uit-
gebreid ingegaan op de achtergron-
den van het onderzoek. Er wordt 
aandacht besteed aan: 
 
• Het visrecht en de visserij; 
• Geografie/morfologie; 
• Waterhuishouding en  
• Milieu  
 

1.2 Doelstelling 
• Het verkrijgen van een kwantita-

tieve én kwalitatieve opname van 
de visstand in het diepe water 
(>2 m)   

• Inzicht in het verloop van de vis-
biomassa over het meer in ruim-
te en tijd. 

 

2 MATERIAAL & METHODE. 

2.1 Visserij.  
In de regel gaat een sonarbemonstering samen met een kuilvisserij om de soort-
samenstelling vast te stellen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het visse-
rijkundig onderzoek dat in februari 2000 is uitgevoerd. Om te controleren of de vis-
soortsamenstelling van deze wintervisserij, overeenkomt met de situatie in de zo-
mer, is er in de zomer een kleine visserij uitgevoerd.  
 

 

figuur 1. Route waarlangs het sonar onderzoek met de 
boot is uitgevoerd. Er zijn twaalf bemonsteringeenheden 
onderscheiden, Voor elk deel is een aparte biomassa 
schatting gemaakt. 
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2.2 Sonar  

2.2.1 Algemeen 
Het gebruik van echosounders ten behoeve van visserijonderzoek is de laatste 20-
30 jaar sterk toegenomen doordat de sonar apparatuur is verfijnd. Daarnaast kan 
met behulp van computerprogramma’s, het gedigitaliseerde signaal van de echo-
sounder worden geïnterpreteerd. Naast de zogenaamde 'single beam' techniek is 
de laatste jaren de 'dual beam' techniek tot ontwikkeling gekomen. De toepas-
singsgebieden in zoet water betreffen bestandsopnamen in diepe wateren en rivie-
ren en studies met betrekking tot de verspreiding van vis bij kunstwerken in stro-
mend water. Met behulp van de dual beam techniek is het mogelijk: 
 
• vis te lokaliseren; 
• vis bewegingen vast te stellen; 
• de grootte verdeling van de aangetroffen vissen te bepalen; 
• een schatting- te maken van de dichtheid- van de vispopulatie (Kemper & 

Raat, 1997)  
 

2.2.2 Principe 
Onder water wordt er door een transducer (figuur 2) korte geluidspulsen uitgezon-
den. De pulsen duren 0,0004 seconde en de frequentie waarmee de pulsen wor-
den uitgezonden is 10 pulsen per seconde. De geluidspulsen spreiden zich onder 
water uit als de lichtbundel van een zaklantaarn. Alle vissen in de geluidsbundel 
zenden na het passeren van een geluidspuls, een echo uit. Deze echopuls wordt 
weer door de transducer ontvangen en bevat informatie over: 
 
• De afstand van de vis ten opzichte van de transducer; 
• De lengte van de vis; 
• Het tijdstip van de waarneming.  
 

 
Het deel van de geluidbundel dat voor de metingen wordt gebruikt, wordt bepaald 
door de afstand waarover het geluid zich vrij door de waterkolom kan voortbewe-
gen. Voorbij het punt waar het geluid de bodem of het wateroppervlak raakt, kun-
nen geen metingen meer worden uitgevoerd. Een tweede beperking wordt veroor-
zaakt door de achtergrondruis in het water. Dit wordt o.a. veroorzaakt door wind-

 
figuur 2. Alle vissen binnen de geluidsbundel zullen een echo weerkaatsen op het moment 
dat zij door een geluidspuls uit de transducer worden getroffen. 
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werking, regen en het lawaai van de buitenboordmotor. De echosignalen van de 
kleinste objecten zullen verloren gaan in dit geluid.  
 

 
Het resultaat van één geluidssignaal is in figuur 3 weergegeven in een oscilloscoop 
beeld. De sterkte van het echosignaal is op de Y-as af te lezen op een schaal van 
0 tot 10 Volt. De afstand vanaf de geluidsbron is op de X-as (tijd-as) uitgezet. In dit 
voorbeeld kan gebruik worden gemaakt van ca. acht meter van de geluidsbundel. 
Op een afstand van drie meter van de transducer, wordt een echosignaal van de 
vis waargenomen. Dit signaal komt ruim boven het ingestelde ruisniveau van 1 volt 
uit.  
 
De resultaten van dit scoop beeld worden ook wel als kolommen naast elkaar uit-
gezet in een zogenaamd echogram. Het resultaat is een diagram met op de Y-as 
de afstand vanaf de transducer en op de X-as het verloop in de tijd. In figuur 4 is als 
voorbeeld een echogram gepresenteerd van een zeer visrijke haven aan het Hol-
lands Diep in Noord-Brabant (Kemper,1997). Deze presentatie wordt ook gebruikt 
bij de “fishfinder”. Alle signalen (vis en bodem signaal) boven de 1 volt worden 
daarin als zwarte punten weergegeven. Omdat een vis zich gedurende meerdere 
geluidssignalen in de geluidsbundel bevindt, zijn vissen als zwarte strepen te her-
kenen.  
 

2.2.3 Bepaling van de visdichtheid 
Per uitgezonden geluidssignaal wordt de visdichtheid bepaald vanuit het aantal 
vissignalen en het bemonsterde volume. De typische maat hiervoor is aantal vis-
sen per 100 m3. Om een schatting te maken van de visdichtheid wordt het sonar-
onderzoek varend uitgevoerd. De transducer wordt vanaf de punt van de boot, 
langs tevoren vastgestelde trajecten, door het water voortbewogen. Met behulp 
van een elektrische draaispil kan de geluidsbundel onder water worden gericht. De 
geluidsbundel wordt dwars op de vaarrichting geplaatst. Aan de hand van het be-
reik van de geluidsbundel (b.v. 25 m) en de hoek (6°), kan het oppervlak van de 
geluidsbundel in de vaarrichting worden berekend (ca 66 m2). Met een constante 

 
 
figuur 3. Ociloscoopbeeld. De bovenstaande figuur is het resultaat van één enkel uitgezon-
den puls en als echo opgevangen geluidssignaal. 
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vaarsnelheid van 1,4 m/sec is het met de sonar bemonsterde volume ongeveer 46 
m3/sec. 
 

2.2.4 Bepaling van de visbiomassa 
Per bemonsteringseenheid wordt een schatting gemaakt van de visbiomassa. De 
procedure voor de bepaling van de visbiomassa is als volgt: 
 
• Per bemonsteringseenheid wordt het aantal vissen per m3 bepaald met de so-

nar. (2.2.3) 
• Tevens wordt bij elke waarneming de lengte van elke vis bepaald, zodat er per 

bemonsteringseenheid een lengtefrequentie verdeling van alle waargenomen 
vissen kan worden samengesteld.  

• Vervolgens wordt per lengteklasse de lengte omgerekend naar het gewicht van 
de vis. Voor de omrekening wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen ge-
wicht en lengte van de vis. (figuur 5)  

• Echter, van alle vissen die door de sonar in bijvoorbeeld de lengteklasse van 
50 cm worden ingedeeld, is niet bekend om welke vissen dit gaat. Hiervoor 
wordt uitgegaan van de vissoortsamenstelling, zoals deze tijdens de kuilvisserij 
is bepaald. Dit houdt in dat de gegevens anders worden gepresenteerd dan 
gangbaar is voor de vissoortsamenstelling. In de regel worden de gegevens in 
een taartdiagram gepresenteerd. Dit geeft echter geen informatie over de 
grootteklasse verdeling binnen en tussen de vissoort(en). De juiste presentatie 
is een gestapelde vlakdiagram. In § 3.2 wordt aan de hand van de actuele ge-
gevens de werkwijze nader toegelicht 

 

 
figuur 4. Voorbeeld van een echogram in een visrijke haven in Noord-
Brabant (Kemper,1997). In deze figuur zijn de resultaten van een acht 
minuten durende vaartocht met de sonar, weergegeven. Het bereik 
van de geluidsbundel in dit voorbeeld, varieerde van 25 tot 17 meter. 
De steekproefgrootte was bepaald op 2 minuten, wat bij een vaarsnel-
heid van 1 m/sec overeen komt met een afgelegde weg van 120 m. 
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2.2.5 Vaarroute 
De survey over het Lauwersmeer, is opgebouwd uit 12 bemonsteringseenheden 
(figuur 1), waarbij de vaargeul via de navigatieboeien is gevolgd. De survey is 
driemaal uitgevoerd, zodat het gemiddelde is berekend op basis van 36 afzonder-
lijke metingen. Omdat niet alle eenheden even lang zijn, telt een meting zwaarder 
mee naarmate de bemonsteringseenheid langer is (d.i. gewogen gemiddelde). Om 
de route in het donker goed te kunnen volgen, is gebruik gemaakt van het plaats-
bepalingsysteem dGPS ("differential Global positioning system").  
 

2.2.6 Statistiek  
Het is goed mogelijk om aan de hand van één enkele geluidspuls een schatting 
van de visdichtheid te maken. Een nadeel is dat het met de geluidsbundel bemon-
sterde volume dan zo klein is, dat in de meeste gevallen geen vis wordt waarge-
nomen. Een ander groot bezwaar is, dat de gegevens als een zogenaamde tijdse-
rie worden verzameld. Dit wil zeggen dat er verband kan bestaan tussen opeen-
volgende waarnemingen. De afhankelijkheid van opeenvolgende monsters (d.i. 
gemiddelde gebaseerd op de schatting van één of meerdere geluidspulsen) wordt 
autocorrelatie genoemd. De autocorrelatie wordt sterker naarmate vis meer gecon-
centreerd in scholen voorkomt. Namelijk, twee opeenvolgende monsters die bin-
nen een visschool worden genomen zullen vergelijkbare (hoge) visdichtheden te 
zien geven. Hetzelfde geldt voor opeenvolgende monsters die in visarme deelge-
bieden worden genomen. De onafhankelijkheid van de monsters is een voorwaar-
de om de betrouwbaarheid van de geschatte visdichtheid te bepalen.  
 
Voor de bepaling van de betrouwbaarheid van de waarnemingen is het 95% B.I. 
rond het gemiddelde bepaald volgens: 
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figuur 5. Lengtegewicht relatie van brasem. Uit de grafiek is eenvoudig af te lezen 
dat een brasem van 50 cm ca 1,5 kg weegt. 
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-2,021 x σ  ≤  µ  ≤  +2,021 x σ   
     √n       √n 
 
waarbij: 
σ: standaarddeviatie  
n: steekproefgrootte  
µ: gemiddelde  
 
 

 

3 RESULTATEN 

3.1 Visserijgegevens 
In dit hoofdstuk worden alleen de visserijgegevens gepresenteerd die van belang 
zijn voor de bewerking van de sonargegevens. Dit zijn de vissoortsamenstelling en 
de lengtefrequentie verdeling van de meest talrijke vissoorten. 
 

3.1.1 Vissoortsamenstelling en lengtefrequentie verdeling. 
De vissoortsamenstelling wordt in de regel weer-
gegeven als een taartdiagram (figuur 6). Deze 
presentatie geeft echter geen informatie met be-
trekking tot het aandeel grote en kleine vissen 
binnen één vissoort. Dit is wel van belang voor de 
omrekening van het aantal waargenomen vissen 
naar het gewicht (biomassa) van de vissen. Daar-
voor in de plaats wordt de vissoortsamenstelling 
weergegeven als een lengtefrequentie verdeling. 
Daarbij zijn alle vissoorten in dezelfde diagram 
geplaatst (gestapeld vlakdiagram). Bovendien is 
op de Y-as, niet zoals gebruikelijk, het absolute 
aantal gezet maar het procentuele aandeel van 
de verschillende vissoorten. (figuur 8).  
 
Opgenomen zijn alleen die vissoorten die qua aantal een substantiële bijdrage aan 
de totale vangst (9842) hebben geleverd. Buiten beschouwing zijn gelaten: Alver 
(1); graskarper (1); sprot (1); kleine modderkruiper (6); spiegelkarper (2); rivierdon-
derpad (13); riviergrondel(3); snoek (16); zeelt (6); tiendoornige stekelbaars (11) en 
giebel (6). Daarnaast zijn bot (75) en paling (1452) buiten beschouwing gelaten, 
omdat zij vrijwel alleen op de bodem voorkomen. Onzichtbaar voor de sonar.  
 

3.2 Berekening van de visbiomassa. 
De eerste stap in de bepaling van de visbiomassa is de lengtefrequentie verdeling 
(figuur 7) van alle vis, zoals die met de sonar is waargenomen in één bemonste-
ringseenheid. Hieruit zijn twee aspecten af te lezen. 
 
1. De visdichtheid. (d.i. aantal waarnemingen x bemonsterde volume) 
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figuur 6. Voorbeeld van de vissoortsamenstelling 
op basis van aantallen. 
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2. De populatieopbouw (lengtefrequentie verdeling van alle vissoorten tezamen) 
 
De tweede stap is de bepaling van de vissoortsamenstelling zoals dat in § 3.1.1 is 
beschreven (figuur 8).  
 
 

 

In een derde stap wordt per lengteklasse, het aantal vissen dat met de sonar is 
waargenomen, toebedeeld aan de vissoorten, zoals die tijdens de visserij zijn aan-
getroffen. Als voorbeeld zijn de 35 vissen, die met de sonar in lengteklasse 55 zijn 
waargenomen, uitgewerkt. Volgens de vangstgegevens van figuur 8 wordt deze 
lengteklasse gedomineerd door brasem (95%) met een klein aandeel voor snoek-
baars (5%).  
 
In een vierde stap wordt het gewicht van beide vissoorten berekend. Dit proces 
wordt herhaald voor alle lengteklassen en geeft uiteindelijk het totale gewicht van 
alle vis die tijdens de desbetreffende bemonsteringseenheid is waargenomen met 
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figuur 7. Lengtefrequentie verdeling, zoals deze met behulp van de sonar is 
bepaald. De gegevens hebben betrekking op één bemonsteringseenheid 
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figuur 8. Vissoortsamenstelling van de vangst tijdens de visserij op basis van 
aantallen  
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de sonar. Vanuit het gebied, dat met de sonar is bestrekken, wordt tenslotte een 
schatting gemaakt van de biomassa (kg) per hectare. 
 

 
 

3.2.1 Resultaten van de surveys 
Gebaseerd op de vissoortsamenstelling tijdens de visserij en de visdichtheidsbepa-
ling van de sonar, is de biomassa voor alle bemonsteringseenheden tezamen be-
paald op geschat op 131 kg per hectare. Het 95% B.I. is vastgesteld op 51 kg/ha 
(ca 39 %).  
 
In figuur 10 is een overzicht gegeven van de resultaten per transect en per survey 
gepresenteerd.  
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figuur 9. Berekening van het gewicht van brasem en snoekbaars met een 
lengte van 55 cm.  
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figuur 10 Resultaten van de biomassabepaling voor alle vis. De cijfers op de X-as verwijzen 
naar de bemonsteringseenheden in de figuur. 
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Naast het verloop van de visbiomassa over het meer, wordt een schatting gemaakt 
van de visbiomassa van alle vissoorten afzonderlijk. Hiervoor wordt ook uitgegaan 
van de vissoortsamenstelling (op basis van gewichten), zoals deze met de visserij 
is bepaald. (figuur 11) 
 

 

4 DISCUSSIE 
Het betrouwbaarheidsinterval rond het geschatte gemiddelde (39%) lag hoger dan 
gebruikelijk is bij vergelijkbare sonarprojecten (20% à 30%). Aan het verloop van 
de visbiomassa in figuur 10, is te zien dat dit wordt veroorzaakt door een drietal 
visconcentraties op de route. Met uitzondering van deze drie uitschieters, stemt het 
verloop van de drie surveys onderling goed overeen. Het B.I. komt zonder deze 
punten dan ook uit op ca 23%. Niettemin mogen de hoge waarden niet als uitschie-
ters, in statistische zin worden gezien, omdat zij wel degelijk waarde hebben. Zij 
wijzen er op dat de vis in het Lauwersmeer minder homogeen verdeeld was dan 
gebruikelijk is in andere wateren gedurende de zomer.  
 
De geschatte visbiomassa van 131 kg/ha ligt onder de verwachting, zoals dat in 
het rapport visserijkundig onderzoek Lauwersmeer is geformuleerd:.  
 
“Op grond van de aangetroffen milieu-omstandigheden en de bepaalde groei en 
conditie van de (wit)vissoorten, wordt de totale visdichtheid van het Lauwersmeer 
geschat op ca. 400-450 kg/ha” (Kroes & Riemersma, 2001) 
 
Hierbij moet worden bedacht dat de sonarmeting een momentopname is, die bo-
vendien op een ander tijdstip is uitgevoerd dan het visserijkundig onderzoek. 
Daarnaast is het sonaronderzoek uitsluitend in één specifiek gebied uitgevoerd (de 
vaargeul). Er werd van uitgegaan dat gedurende de nachtelijke uren in de zomer, 
de vis homogeen is verdeeld over het wateroppervlak. De uitschieters geven ech-
ter aan dat dit in het Lauwersmeer niet zo strikt het geval was. Het is daarom niet 
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figuur 11. Overzicht van de geschatte visbiomassa per vissoort. De schatting is 
gebaseerd op de vissoortsamenstelling (op basis van gewicht), zoals deze bij de 
visserij is vastgesteld, en op de totale visbiomassaschatting van de sonar 
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ondenkbaar dat in het gebied als het Lauwersmeer, met relatief grote delen ondiep 
water, het diepe deel in de zomer, lager bezet was dan het overige deel.  
 
Ondanks de discrepantie tussen beide schattingen van de visbiomassa, zal de 
werkelijke waarde naar verwachting dichter in de buurt van de sonarschatting lig-
gen. De sonarschatting is immers gebaseerd op directe metingen, terwijl de twee-
de waarde een indirecte inschatting is op basis van de omstandigheden in het 
meer.  
 

5 CONCLUSIES 
• De biomassa van alle vis in het diepe water (> 2 meter), wordt aan de hand 

van de drie sonaropnamen, geschat op 131 kg/ha ± 51 kg/ha. Dit ligt aanzien-
lijk lager dan op basis van de milieu omstandigheden in het meer zou worden 
verwacht.  

• De vissoortsamenstelling op basis van de bemonstering in de winter van 
1999/2000 werd qua aantal gedomineerd door, pos (26%), spiering (22%) en 
brasem (20%). Qua biomassa waren dit brasem (82 kg/ha), snoekbaars (21 kg/ha) 
en karper (18 kg/ha) 

• Het verloop van de visbiomassa over het meer bleek volgens de drie afzonder-
lijke surveys goed reproduceerbaar. 
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