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SAMENVATTING 
 

Kader 

In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor 

waarschijnlijk vissen tussen beektrajecten konden migreren. Het creëren van dergelijke temporele 

vismigratiezones lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vismigratie als 

cultuurhistorische waarden binnen beeksystemen te herstellen en te behouden. Om het concept 

van een temporele vismigratiezone te testen is in 2010 een temporele nevengeul in een natuurlijke 

laagte gegraven bij een watermolen in de Itterbeek. In 2011 is hier vervolgens een innovatief 

vismigratieonderzoek uitgevoerd. 

 

Onderzoeksmethoden 

Bij het onderzoek zijn twee typen visregistratiesystemen toegepast. Het eerste type betreft een 

telemetriesysteem van OREGON-RFID. Met dit systeem zijn individuele vissen, waarin een 

transponder is geïmplanteerd (een zogenaamde PIT-tag), te volgen. Vissen kunnen met dit 

systeem zowel met een vast als een mobiel detectiestation gedetecteerd worden. In de Itterbeek is 

een vast station gebruikt om de intrek van vissen in de temporele nevengeul vast te stellen. 

Hiernaast is een mobiele ontvanger gebruikt om vissen in het traject stroomafwaarts van de 

temporele nevengeul op te sporen, om inzicht te krijgen in de ruimtelijke verdeling en het 

habitatgebruik van de beekvissoorten.  

Het tweede type registratiesysteem dat gebruikt is betreft een zogenaamde fishcounter waarmee 

de stroomaf- en stroomopwaartse passage van vissen in de temporele geul te bepalen is. Met dit 

systeem is het gebruik van de geul door vissen in meer kwantitatieve zin vastgesteld.  

 

Resultaten 

Van de 96 vissen met een geïmplanteerde PIT-tag waarvan werd vastgesteld dat ze zich ten tijde 

van het onderzoek benedenstrooms van de temporele nevengeul bevonden, werden 12 individuen 

gedetecteerd in de monding van de nevengeul. Het betrof met name rheofiele soorten; vier 

riviergrondels, vier kopvoorns en een bermpje. Hiernaast werden ook twee zonnebaarzen en een 

karper gedetecteerd. Deze vissen trokken de geul in vanaf begin april, met een piek in de tweede 

helft van april, tot begin mei. In augustus werd een tweede migratiepiek van kopvoorn 

waargenomen. Ook met de fishcounter werden deze migratiepieken geregistreerd. De 

migratiepieken vonden plaats op het moment dat er een sterk verhoogde afvoer optrad in de 

Itterbeek. De eerste migratieperiode begon op het moment dat de gemiddelde dagtemperatuur tot 

boven de acht graden steeg. 
 
Conclusies & aanbevelingen 
Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijkt het concept van vismigratie via een temporele 
nevengeul een zeer kansrijke maatregel om vismigratie bij molens of andere kunstwerken mogelijk 
te maken. Doordat de temporele nevengeul pas in het voorjaar van 2011 gereed was had zich ten 
tijde van het onderzoek nog geen evenwichtsituatie ten aanzien van morfologie en begroeiing 
ingesteld. Ook was 2011 een extreem jaar met een droog voorjaar en een natte zomer. Hierdoor 
heeft de nevengeul waarschijnlijk beperkter gefunctioneerd dan in een gemiddeld jaar met een nat 
voorjaar en een droge zomer. Het verdient daarom aanbeveling om de potentie van een temporele 
vismigratie zone in de Itterbeek en in andere watersystemen verder te onderzoeken. 
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1 INLEIDING 
 
1.1 Kader 

 

In hoog Nederland bevinden zich langs veel beken watermolens met stuwen die een grote 

cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. De meeste van deze watermolens zijn eeuwen oud.  

Veel van deze watermolens en stuwen vormen moeilijk of niet te passeren obstakels voor vissen. 

In het verleden waren molens vaak voorzien van een zone die bij hoog water onderliep waardoor 

vissen deze obstakels waarschijnlijk konden passeren. Met het in onbruik raken van molens en het 

veranderen van het landgebruik verdwenen echter ook deze temporele vismigratiezones. 

Waterschap Peel en Maasvallei streeft ernaar om de cultuurhistorische waarden langs beken zoals 

vertegenwoordigd door de watermolens te behouden en tegelijkertijd vismigratiemogelijkheden te 

herstellen. Het aanleggen van temporele vismigratiezones langs watermolens lijkt in potentie een 

goede maatregel om beide doelstellingen te realiseren.  

 

Om het concept van een temporele vismigratiezone te testen is in 2010 een nevengeul in een 

natuurlijke laagte gegraven bij een watermolen in de Itterbeek. In 2011 is met behulp van 

innovatieve methoden het functioneren van deze geul voor migrerende vissen onderzocht. In dit 

rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. 

Het project is uitgevoerd in de context van een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en 

Maasvallei, Waterschap De Dommel, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Molenstichting 

Limburg, Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Radboud Universiteit Nijmegen, 

Bureau Aangepaste Technologie, Royal Haskoning, VisAdvies en Stichting RAVON. Voor de 

aanleg van de geul en de uitvoering van het onderzoek werd subsidie ontvangen in het kader van 

het Innovatieprogramma KRW-maatregelen. 

 

 
1.2 Onderzoeksgebied  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de Itterbeek. De Itterbeek ontspringt in het Belgische Gruitrode, 

loopt over een traject van 27.5 km door Nederland en mondt uit in de Maas nabij Wessem. In het 

verleden zijn langs de loop van de beek verschillende watermolens gebouwd. Ondanks de 

aanwezigheid van de molenstuwen heeft de beek een deel van haar meanders en natuurlijke 

dynamiek behouden. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van stromingsminnende 

vissoorten als kopvoorn, serpeling, bermpje en riviergrondel. Waarschijnlijk hebben er in de beek 

visuitzettingen plaatsgevonden, de aanwezigheid van zonnebaars en karper wijst hierop. 

De beek heeft een verval van bijna 50 meter en is gemiddeld zo’n vier meter breed en een halve 

meter diep. Op de smallere sneller stromende delen bestaat het substraat uit zand en plaatselijk uit 

grind. Op een aantal plaatsen wordt de beek begeleid door bomen. Hier bevinden zich diepere 

stukken en holle oevers. In de zomer zijn grote delen van de oeverzone dichtbegroeid met 

aquatische vegetatie.  

 

Als proeflocatie voor het concept van een temporele vismigratiezone is gekozen voor de 

Schouwsnolen in Ittervoort. Hier is in de winter van 2010-2011 een nevengeul aangelegd 

(afbeelding 1.1), die temporele vismigratie mogelijk moet maken. De geul is aangelegd in een 

natuurlijke laagte en is aangepast aan de kenmerken van het landschap en het watersysteem. Door 

de gekozen oplossing blijft toekomstige gebruik van de nog te restaureren watermolen, die dateert 

uit 1630, mogelijk. De drempel bij de inlaat van de geul heeft een hoogte waarbij de geul onder 

omstandigheden van hoge afvoer gaat functioneren als vispassage (ca. 100 dagen per jaar).  
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Afbeelding 1.1. Monding van temporele nevengeul (links) bij Schouwsmolen Ittervoort, kort na de aanleg 

 

 
1.3 Vraagstelling  

 

De onderzoekshypothese is dat effectieve vistrek via een temporele vismigratiezone mogelijk is 

doordat tijdens hogere afvoeren migratiemogelijkheden ontstaan. Vissen die willen migreren 

zullen tijdens hogere afvoeren instinctief stroomopwaarts zwemmen en bij de temporele 

migratiezone belanden. Dit zal waarschijnlijk vooral in het voorjaar en tijdens neerslagpieken in de 

zomer gebeuren. Om de hypothese te kunnen toetsen is inzicht vereist in: 

1. Migratieperioden van de vissoorten in de Itterbeek 

2. Intrekperioden van vissoorten in de temporele nevengeul  

3. Afvoerverloop in de Itterbeek en de temporele nevengeul  
 

Door deze informatie te combineren kan bepaald worden of de temporele nevengeul in de 
Itterbeek in de migratieperiode(n) van vissen functioneert als vispassage.  
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2 WERKWIJZE 
 

2.1 Gebruikte onderzoeksmethoden 

 

Om inzicht te krijgen in de migratieperioden van vissoorten en de passage van deze soorten door 

de nevengeul is besloten om gebruik te maken van een tweetal innovatieve onderzoekstechnieken. 

Het betreft het gebruik van PIT-tags (Passive Integrated Transponders) in combinatie met een 

fish counter. Hieronder wordt de toepassing van deze technieken beschreven. 

 
2.1.1 Passive Integrated Transponders (PIT’s)  

 
PIT-tags worden doorgaans inwendig bij vissen ingebracht. Een PIT-tag bestaat uit een glazen 
capsule met daarin een koperen spoel, condensator en chip (Afbeelding 2.1). 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2.1 Uitvergroting van 23 mm PIT-tag  
 
De PIT heeft zelf geen batterij en haalt zijn energie uit inductie afkomstig van het 
elektromagnetisch veld dat wordt uitgezonden door een detectiestation. Zodra een PIT in het 
elektromagnetisch veld van het detectiestation komt gaat deze een code via radiogolven uitzenden 
die door het station wordt opgevangen en opgeslagen. Het voordeel van PIT-tags is de zeer langs 
levensduur (geen batterijen nodig), de beperkte afmetingen (vanaf 13 mm), het lichte gewicht 
(weinig tot geen hinder voor het gemerkte organisme) en de lage kosten per tag. Een nadeel is de 
beperkte afstand tot waarop tags gedetecteerd kunnen worden. Hierdoor leent het systeem zich 
alleen voor detectie in ondiepe wateren of openingen met beperkte dimensies. 
Elk tag zend een unieke code uit waaraan de gegevens van een vis (soort, lengte) gekoppeld zijn. 
Het detectiestation geeft aan op welke datum en op welk tijdstip de vis gedetecteerd is. Hierdoor 
kunnen individuele vissen gevolg worden. Dit kan door een detectiestation op een vaste plaats op 
te stellen of door gebruik te maken van een mobiel station waarmee vissen actief opgespoord 
worden. Bij het onderzoek in de Itterbeek is zowel gebruik gemaakt van een vast station als een 
mobiel station. Met het vaste station kan de intrek van individuele vissen in de temporele 
nevengeul worden vastgesteld. Met het mobiele station kan worden vastgesteld welke vissen zich 
waar in het beektraject stroomafwaarts van de nevengeul bevinden en of en wanneer deze vissen 
migratiegedrag vertonen. 

 
2.1.2 Fish counter 

 
Een fish counter registreert de passage van vissen met behulp van een drietal electroden die 
potentiaalverschillen registeren (afbeelding 2.2). De elektroden zijn verzonken in een vernauwde 
doorgang waarover een vis heen zwemt. Met 
dit systeem kunnen alleen vissen geteld 
worden. Het is niet mogelijk om vast te 
stellen wat de soort of de lengte van de 
vissen is. Iedere vis die de elektroden 
passeert zorgt voor een spanningsverschil 
waaruit kan worden afgeleid of de vis 
stroomop- of stroomafwaarts zwom 
(afbeelding 2.3 en 2.4). 
 

 
Afbeelding 2.2 Impressie van Fish Counter 
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Afbeelding 2.3. Spanningssinus van een stroomopwaarts zwemmende vis gekenmerkt door een spanningsdal gevolgd 
door een spanningspiek. 
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Afbeelding 2.4. Spanningssinus van een stroomafwaarts zwemmende vis gekenmerkt door een spanningspiek 
gevolgd door een spanningsdal. 

 
 

2.2 Onderzoeksopzet 
 

De PIT-technologie is gebruikt om de intrek van specifieke soorten in de temporele nevengeul en 

de aanwezigheid en de migratie van deze soorten in het beektraject stroomafwaarts van de 

nevengeul te bepalen. De fish counter is gebruikt om de intrek van vissen in de temporele 

nevengeul te kwantificeren. 
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2.2.1 Vast PIT-detectiestation & fish counter  
 

Aanvankelijk was het de insteek om de passage van vissen door de temporele nevengeul te 
monitoren op basis van drie meetpunten (afbeelding 2.5): 
1. Meetpunt 10-25 meter stroomafwaarts van nevengeul om stroomopwaartse trek van vissen 

richting de geul te bepalen. 
2. Meetpunt in monding nevengeul om intrek van vissen in geul te bepalen. 
3. Meetpunt in instroomopening nevengeul om uitrek van vissen uit de geul  te bepalen. 
 
Het was de bedoeling om op alle drie de plaatsen een PIT-detectiestation te plaatsen en op punt 1 
en 2 een fish counter. De gedachte hierachter is dat door het combineren van de PIT-detecties op 
deze meetpunten inzicht verkregen wordt in het aanbod van trekkende vissen en de uiteindelijke 
migratie door de geul per soort en eventueel lengte. Met de fish counter de vismigratie 
gekwantificeerd worden. 

 
 

Afbeelding 2.5. Oorspronkelijke onderzoeksopzet met PIT detectiestations op de punten 1,2 en 3 en fish-counters 
op punt 2 en 3. In verband met verstoringen in de omgeving (radiogolven) kon in de uiteindelijke onderzoeksopzet 
alleen in de monding van de temporele nevengeul (punt 2) een PIT detectiestation en een fish counter gerealiseerd 
worden. 
 
Door de aanwezigheid van stoorzenders in de omgeving bleek het uiteindelijk niet mogelijk om in 
het bovenstroomse deel van de nevengeul en stroomafwaarts van de nevengeul stations te 
instaleren. In de monding van de geul werden wel een fish counter en een PIT-tag station 
geïnstalleerd. Met deze stations kon worden vastgesteld wanneer en welke gemerkte vissen de 
nevengeul inzwemmen met een kwantitatief beeld van de intrek. Door de detecties van het vaste 
PIT-station te vergelijken met de detecties door het mobiele station (paragraaf 2.2.2), in het traject 
stroomafwaarts van de geul, kan indirect alsnog inzicht verkregen worden in eventuele migratie 
van vissen richting de nevengeul. 
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De vaste stations in de monding van de nevengeul zijn opgesteld in een vernauwde 
dwarsdoorsnede zodat alle vissen die de geul inzwemmen worden waargenomen (afbeelding 7).  
Zowel het PIT-detectiestation als de fish counter zijn verbonden met een laptop waarop de 
gedetecteerde bewegingen opgeslagen worden. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.6. Vernauwde dwarsdoorsnede (linksboven), met fish counter (rechts boven), vast PIT-detectiestation 
(links onder), ontvangers en dataloggers (rechtsonder). 

 
2.2.2 Mobiel PIT-detectiestation 

 
Om de aanwezigheid en de ruimtelijke verspreiding van gemerkte vissen in het beektraject 
(afbeelding 2.7) stroomafwaarts van de nevengeul te bepalen is gebruik gemaakt van een mobiel 
detectiestation (afbeelding 2.8). Het onderzochte traject is een kilometer lang en wordt begrensd 
door de Schouwsmolen en de stroomafwaartse Luijensmolen waar tevens een traditionele vistrap 
ligt. 
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Afbeelding 2.7 Overzichtskaart studiegebied. Geel vierkant: Schouwsmolen waar temporele nevengeul is aangelegd. 

Groen vierkant: Luijensmolen die passeerbaar is middels een vistrap. Rode vierkanten: overige stroomop- en 

stroomafwaartse migratieknelpunten (molenstuwen) zonder vispassage mogelijkheden. 
 
Met het mobiele PIT-detectiestation (afbeelding 2.8) is in de periode van januari t/m juni 2011 het 
beektraject tot circa één kilometer stroomafwaarts van de nevengeul afgelopen. In de 
wintermaanden (januari-maart) gebeurde dit tot éénmaal per week, in het voorjaar (april-juni) tot 
tweemaal per week. Het traject stroomafwaarts van het onderzoeksgebied tot aan de stuw bij 
Thorn werd gedurende twee dagen (29-04 en 05-05, 2011) doorzocht om te kijken in hoeverre 
zich hier gemerkte vissen bevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2.8 Mobiele antenne met mobiel detectiestation in rugzak. 
 
Voorafgaand aan het onderzoek is het beektraject opgedeeld in 19 secties van circa 50 meter lang 
(afbeelding 2.9). Van deze secties is in september 2010 een habitatopname gemaakt aan de hand 
waarvan de beek opgedeeld is in habitattypen (paragraaf 2.2.3). Van iedere vis die gedetecteerd 
werd, is genoteerd in welke sectie de vis is aangetroffen waardoor inzicht verkregen wordt in: 
1. De aanwezigheid van gemerkte individuen per soort ten opzichte van het aantal vissen dat 

gemerkt is (paragraaf 2.3). 
2. Het leefgebied en migraties van de gemerkte soorten en individuen in de tijd.  

 
Hieruit kan onder andere afgeleid worden welke soorten en welke individuen stroomopwaartse 
trek naar de nevengeul vertonen.  
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Afbeelding 2.9 Onderscheiden secties tijdens onderzoek met mobiel detectiestation. De temporele nevengeul bevindt 
zich stroomopwaarts van sectie 19. 

 
 

2.2.3 Habitattypering 
 

Van iedere sectie van 50 meter in het beektraject tot een kilometer stroomafwaarts van de 
nevengeul (afbeelding 2.9) is een habitatopname uitgevoerd. Hierbij werden stroomsnelheid, 
diepte, bodemsubstraat, en de aanwezigheid van holle oevers, waterplanten en oeverbegroeiing 
bepaald. Stroomsnelheid, diepte en substraatsamensteling werden in drie dwarstransecten per 
sectie op vijf punten verdeeld over de breedte gemeten (afbeelding 2.10). De aanwezigheid van 
structuurelementen als watervegetatie, holle oevers, dood hout en mate van beschaduwing werden 
procentueel geschat in vier categorieën. Bijlage 1 geeft een overzicht van de opgemeten waarden 
per sectie. 
 

 
Afbeelding 2.10. Schematische weergave van habitatinventarisatie in de secties van de Itterbeek. 
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De negentien secties zijn op basis van de factoren diepte, stroomsnelheid, mate van meandering 
en de aanwezigheid van structuur (holle oevers, vegetatie, dood hout) onderverdeelt in vijf 
habitattypen (afbeelding 2.17). 

   
  Habitattype A Snelstromende delen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding 2.11 Habitattype A Snelstromende delen 
Tot dit habitattype zijn sectie 3 (vistrap met 14 cascades, foto rechts) en sectie 19 (eerste sectie 
stroomafwaarts van Schouwsmolen, foto links) ingedeeld. Beide secties worden gekenmerkt door 
grote delen met hoge stroomsnelheden (plaatselijk meer dan 0.7 m/s) en grofzandig en stenig 
substraat. 
 
Habitattype B: diepere kom  
 Sectie 2, de kom beneden de Luijensmolen, is ingedeeld als een apart habitattype omdat deze 
sectie sterk afwijkt van de andere secties. Deze sectie bestaat uit een kom van 8 meter breed met 
een diepte tot 80 cm en zowel stagnante als sneller stromende delen ter hoogte van de stuw en de 
vistrap. Ook is een deel van de beek hier overkluisd door de watermolen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding 2.12 Habitattype B: diepere kom (beneden stuw)  
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Habitattype C: meander met weinig beschutting  

Tot dit habitattype zijn sectie 11 en 12 gerekend. Beide secties liggen in dezelfde beekmeander 
met een matige stroming (tot circa 0.3 m/s) en een kale zandige bodem met weinig structuur in de 
vorm van holle oevers, begroeiing of dood hout 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 2.13 Habitattype C: meander met weinig beschutting 
 

Habitattype D: meander met veel beschutting 
 Tot dit habitattype zijn sectie 15, 16 en 17 gerekend. Deze secties liggen in dezelfde beekmeander 
met een matige stroming (tot circa 0.3 m/s) en veelstructuur in de vorm van holle oevers, dood 
hout en overhangende bomen en struiken waardoor er tevens veel schaduw is. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afbeelding 2.14 Habitattype D: meander met veel beschutting  
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Habitattype E: langzaamstromend delen  

Tot dit habitattype zijn secties 4 en 5 gerekend welke direct stroomopwaarts van de Luijensmolen 
liggen. De stroomnelheden zijn hier relatief laag (tussen 0 en 0.2 m/s) en de bodem bevat veel 
slib. Sectie 4 is voor een deel gelegen tussen gemetselde muren. 
 

Afbeelding 2.15 Habitattype E: langzaamstromend deel (boven stuw)  
 
Habitattype F: vegetatierijke delen  
Secties 1, 6 t/m 10, 13, 14 en 18 zijn tot dit meest voortkomende habitattype gerekend. Er is hier 
een matige stroming (tot circa 0.3 m/s). Het ontbreken van bomen en hiermee de afwezigheid 
van schaduw zorgt ervoor dat er veel aquatische vegetatie voorkomt in brede stroken langs 
oevers. 
 

Afbeelding 2.16 Habitattype F: vegetatierijke delen 
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Afbeelding 2.17 Satelliet beeld Itterbeek met habitattypen waarbij secties zijn ingedeeld. Type A: snelstromende 
delen (sectie 19 en 3). Type B: diepe kom (sectie 2). Type C: meander met weinig beschutting (sectie 11 en 12). 
Type D: meander met veel beschutting (sectie 15, 16, 17). Type E: langzaamstromend delen (sectie 4 en 5). Type 
F: vegetatierijke delen (secties 1, 6 t/m 10, 13, 14 en 18). 

 

 

2.3 Vangen en merken van vissen  

Het gebruik van PIT-tags bij vissen is met name in Amerika veelvuldig toegepast. Het gebruik van 

de PIT-tags ten behoeve van het onderzoek in de Itterbeek is getest door vissen een tijd in opslag 

te houden in een bassin met water. Uit deze proef, en ook uit buitenlandse literatuur, blijkt dat het 

implementeren van PIT’s niet of nauwelijks tot sterfte bij vissen leidt (>95% van de vissen blijft 

in leven). Op 30 september 2010 werd het traject tot een kilometer stroomafwaarts van de toen 

nog te realiseren nevengeul afgevist met behulp van twee draagbare electrovisapparaten 

(afbeelding 2.18). Er werden meer dan 15 vissoorten aangetroffen. De vissen van voldoende 

lengte werden verdoofd met 

een oplossing van benzocaïne. 

Met een operatieopstelling 

met life-support systeem werd 

via een snede in de buikholte 

een tag ingebracht bij elke 

gevangen vis (Afbeelding 

2.19). Hierbij werd semi-

steriel gewerkt (steriele 

doeken, handschoenen en 

operatiemateriaal) waarbij 

iedere PIT tag ontsmet werd 

met 96% alcohol.  
 
 

Afbeelding 2.18 Vangen van vissen met draagbare electrovisapparatuur. 
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In het onderzoek zijn HDX PIT-tags van 12 mm en 23 mm lengte gebruikt. Vissen van 10 tot 15 
cm kregen een PIT-tag van 12 mm lengte (2,1 mm diameter; 0,06 g) ingeplant. Vissen vanaf 15 
cm kregen een PIT-tag van 23 mm lengte (3,85 mm diameter; 0,60 g) ingeplant. Na de operatie 
zijn de vissen bijgebracht in een doorstroomd bassin en vervolgens weer uitgezet in het 
beektraject waar ze gevangen werden. 

 

  
Afbeelding 2.19 Inbrengen PIT-tag in de buikholte van een vis. 

 

Per vis werden soort, lengte, gewicht en de unieke code van de ingeplante PIT-tag genoteerd. De 
insteek was om van zoveel mogelijk verschillende soorten individuen te merken. In het totaal 
werden 209 individuen van 15 verschillende soorten gemerkt (afbeelding 2.20). De mortaliteit (het 
aantal vissen dat kort na de ingreep stierf door de inplanting) was beperkt tot slechts 2 vissen 
(1 %).  
Na afloop van de onderzoeksperiode is gedurende twee dagen (24 en 25-10-2011) het gehele 
traject tussen de meest bovenstroomse niet passeerbare stuw bij Ittervoort en de niet passeerbare 
stuw bij Thorn afgevist om vast te stellen welke van de oorspronkelijk gemerkte vissen nog in het 
onderzoeksgebied aanwezig waren en om nieuwe vissen met PIT-tags uit te rusten. Hierbij is bij 
136 individuen van twaalf soorten een PIT-tag geïmplanteerd (afbeelding 2.21).  
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Afbeelding 2.20 Overzicht van in september 2010 gemerkte vissen. Blauw: stromingsminnende soorten (rheofiel). 
Grijs: generalistische soorten (eurytoop). Groen: plantminnende soorten (limnofiel). 
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Afbeelding 2.21 Overzicht van in oktober 2011gemerkte vissen. Blauw: stromingsminnende soorten (rheofiel). 
Grijs: generalistische soorten (eurytoop). Groen: plantminnende soorten (limnofiel). 
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3 RESULTATEN 
 

 
3.1 Vismigratie in de temporele nevengeul 

 
3.1.1 Registraties fish counter  

 
De fish counter in de monding van de temporele nevengeul is vanaf 25-03-2011 operationeel 
geweest. In afbeelding 3.1 is een overzicht gegeven van de registraties door de fish counter per 
week in de periode eind maart tot eind augustus. In de grafiek is te zien dat er vooral migratie 
plaatsvindt van eind maart tot eind april (week 14 t/m 18). Hierbij is er een duidelijke migratiepiek 
in week 16 en week 17. Verder valt uit de gegevens op te maken dat er meer vissen in 
stroomopwaartse richting door de nevengeul trokken dan in stroomafwaartse richting. Dit duidt 
erop dat een deel van de vissen die door de nevengeul getrokken is voor kortere of langere tijd in 
het traject stroomopwaarts van de nevengeul verblijft of zich hier vestigt. 
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Afbeelding 3.1 Aantal met de fish counter geregistreerde vissen. Geel: migratie in stroomopwaartse richting. Rood: 
migratie in stroomafwaartse richting 

 
3.1.2 Registraties vast PIT-detectiestation  

 
Het vaste PIT-detectiestation in de monding van de temporele nevengeul is vanaf 27-01-2011 
operationeel geweest. Op 24 -08-2011 is de reader van het station losgekoppeld voor controle op 
het kantoor van VisAdvies in Nieuwegein. Nadat bleek dat de reader nog goed functioneerde is 
deze een week later op 30-08-2011 teruggeplaatst. 
Van de 96 individuen waarvan werd vastgesteld (paragraaf 3.2) dat ze zich ten tijde van het 
onderzoek benedenstrooms van de temporele nevengeul bevonden, werden 12 individuen 
gedetecteerd in de monding van de temporele nevengeul (afbeelding 3.2). Deze vissen werden 
aangetroffen vanaf begin april met een piek in de tweede helft van april tot begin mei (week 17). 
De piek van de PIT-tag detectie valt daarmee samen met de piek zoals geregistreerd door de fish 
counter. Het betrof vooral stromingsminnende soorten; vier riviergrondels, vier kopvoorns en één 
bermpje. Hiernaast werden ook twee zonnebaarzen en één karper gedetecteerd. Het bermpje en 
drie van de vier riviergrondels die in de temporele nevengeul gedetecteerd werden, werden hier 
gedurende meerdere dagen en vaak op vaste dagdelen (’s nachts) aangetroffen (paragraf 3.2). In de 
maanden juni en juli werden er geen gemerkte vissen in de temporele nevengeul gedetecteerd. 
Begin augustus werden er drie kopvoorns gedetecteerd waarvan er twee ook in april opgetrokken 
waren. Dit duidt op een tweede migratiepiek van kopvoorn. Ook duidt dit erop dat migratie naar 
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de nevengeul tijdens het onderzoek maar door een beperkt deel van de kopvoornpopulatie werd 
uitgevoerd. 
Bestudering van de detecties met het mobiele station laat zien dat de karper, de twee 
zonnebaarzen en drie riviergrondels slechts éénmaal door het station in de nevengeul gedetecteerd 
zijn en hierna ook niet meer stroomafwaarts van de nevengeul met het mobiele station zijn 
waargenomen (paragraaf 3.2). Dit duidt er op dat deze vissen door de geul heen gemigreerd zijn 
en zich in het bovenstroomse beektraject gevestigd hebben.  

  

Uitgedrukt als percentage van het aantal met het mobiele station gedetecteerde individuen in het 
traject stroomafwaarts van de temporele nevengeul vertoonde 50% van de bermpjes (één 
individu), 25% van de riviergrondels, 16% van de kopvoorns, 17% van de zonnebaarzen en 25% 
van de karpers migratie naar de temporele nevengeul. Van serpeling, blankvoorn, snoek, brasem, 
baars, zeelt, ruisvoorn en paling werden geen individuen in de temporele nevengeul aangetroffen. 
Van de laatste vier soorten was het aantal gemerkte en gedetecteerde individuen overigens gering 
(paragraaf 2.3).  
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Afbeelding 3.2 Weergave van het aantal gedetecteerde individuen van met een PIT-tag voorziene  gedetecteerde 
vissen in de monding van de temporele nevengeul. 

 

Op 26 augustus is het traject stroomopwaarts van de temporele nevengeul met het mobiele 
station éénmalig nagelopen. Hierbij werd één serpeling aangetroffen. Dit is opvallend omdat deze 
serpeling niet door het vaste station gedetecteerd is. Met het mobiele station werd deze serpeling 
alleen op 19/1 aangetroffen. Terwijl de meeste andere gedetecteerde serpelingen vaker werden 
aangetroffen (paragraaf 3.2). Vermoedelijk is deze vis opgetrokken voor 27-01-2011, tijdens het 
testen van de nevengeul, toen het vaste PIT-detectiestation nog niet operationeel was.  

 

 
3.2 Ruimtelijke en temporele spreiding onderzochte vissen 

 
In deze paragraaf wordt eerst een overzicht gegeven van het aantal gemerkte individuen dat per 
soort en per lengteklasse in de Itterbeek gedetecteerd werd. Vervolgens wordt per soort 
beschreven welke ruimtelijke en temporele spreiding er is waargenomen bij de met PIT’s 
gemerkte individuen, in het beektraject stroomafwaarts van de temporele nevengeul.  
Bijna 50% (96 individuen) van de gemerkte dieren werd gedetecteerd gedurende één of meerdere 
van de 22 opnamedagen in de periode januari-juni 2011 (afbeelding 3.3). Van de 15 gemerkte 
soorten zijn alle soorten op pos na teruggevonden (er was slechts één pos gemerkt). Sommige 
individuen werden vrijwel iedere meetronde waargenomen en andere slechts een enkele keer.  
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Het beperkt of niet waarnemen van individuen kan veroorzaakt zijn doordat: 

• Individuen zich in een schuilplaats bevonden buiten het bereik van het mobiele station. Dit kan 
bijvoorbeeld in een holte diep in de oever zijn of in de duiker die de vistrap bij de Luijensmolen 
verbind met het stroomopwaartse beektraject. 

• Individuen zich voor kortere of langere tijd buiten het onderzoeksgebied bevinden. Zo is 
geconstateerd dat bepaalde individuen zich stroomafwaarts van het onderzoekstraject bevonden. 
Ook is uit de gegevens van het vaste station in de monding van de temporele nevengeul af te 
leiden dat individuen door de nevengeul gemigreerd zijn. 

• Individuen uitgespoeld zijn bij hogere afvoeren. Vooral bij kleinere exemplaren met een geringere 
zwemcapaciteit kan dit gebeuren. 

• Er sterfte is opgetreden door predatie als gevolg van roofvissen (snoek en baars), watervogels 
(reigers en aalscholvers) of door uitgestelde sterfte door het implanteren van zenders. 

 
Vooral van de gemerkte individuen met een lengte beneden de 45 cm werd een relatief groot deel 
niet gedetecteerd. Dit is een indicatie dat vooral predatie of uitspoeling een rol spelen bij het 
verdwijnen van soorten uit het onderzoeksgebied.  
Het aantal PIT-tags dat los op de beekbodem werd aangetroffen betrof 16 (8 % van het totaal). 
De oorzaak hiervan is niet te achterhalen maar is waarschijnlijk een combinatie van “natuurlijke” 
sterfte, predatie, uitstoot van de tag of uitgestelde sterfte door het implanteren van de tag.  

Afbeelding 3.3 De teruggevonden vissen tegenover de gemerkte vissen. Op de rechter as uitgedrukt als teruggevonden 
percentage per soort  
 
Na afloop van de onderzoeksperiode is gedurende twee dagen (24 en 25-10-2011) het gehele 
traject tussen de meest bovenstroomse niet passeerbare stuw bij Ittervoort en de niet passeerbare 
stuw bij Thorn elektrisch afgevist om vast te stellen in hoeverre de in september 2010 de 
gemerkte vissen nog in het onderzoeksgebied aanwezig waren en om nieuwe dieren te merken 
voor een vervolgonderzoek in 2012. 
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Van de 96 gemerkte individuen die in de perioden van januari tot juni 2011 werden aangetroffen 
werden in oktober 2011 16 vissen teruggevangen (bijlage 4). Het betrof vijf kopvoorns, zeven 
brasems, drie snoeken en een blankvoorn. Het lage aantal teruggevonden dieren kan veroorzaakt 
zijn door: 
1. Het missen van vissen middels de electrovisserij.  
2. Predatie door vogels, vissen. Een deel van de vissen is waarschijnlijk gepredeerd door 

roofvissen en water vogels. Dit zullen vooral vissen kleiner dan 25 cm geweest zijn. Echter 
ook veel van de gemerkte vissen groter dan 25 cm werden niet meer teruggevangen. Het is 
niet aannemelijk dat (al) deze dieren gepredeerd zijn. 

3. Onttrekking van vissen door hengelaars. Grote snoeken en mogelijk baars zijn meegenomen 
door hengelaars. Dit werd vernomen van een omstander tijdens de bevissing. Dit kan het 
verdwijnen van grote snoeken, baarzen en mogelijk ook karpers verklaren. 

4. Natuurlijke sterfte of uitspoeling van vissen. Bij grotere vissen is natuurlijke sterfte doorgaans 
gering (<10%) ook spoelen deze vissen niet snel uit om dat het sterke zwemmers zijn. 

5. Uitstoot van PIT-tags. Het is een mogelijkheid dat de tags, doordat ze klein van afmeting zijn 
makkelijker worden uitgestoten dan grotere typen zenders. Dit zou dan in de loop van de 
tweede helft van 2011 gebeurd moeten zijn. De verwachting is dat in dit geval een aantal van 
deze tags op de beekbodem terug gevonden zouden moeten worden tijdens volgende 
detectieronden met het mobiele station.  

 
Aanvullend is op 3-12-2011 een aanvullende detectieronde met het mobiele station uitgevoerd. 
Hieruit bleek dat er 24 vissen werden teruggevonden. Van deze 24 vissen waren er 10 individuen 
ook aangetroffen bij de elektrische afvissing. De andere 14 vissen zijn tijdens elektrische afvissing 
gemist. Dit wijst er op dat een aanzienlijk deel van de vissen gemist is tijdens de electrobevissing. 
 
 
3.2.1 Kopvoorn 

 
Ecologie 
Kopvoorn is een stromingsminnende soort die voorkomt in beken en rivieren met langzaam tot 
vrij snelstromend water. De voortplanting vindt in vergelijking tot andere stromingsminnende 
soorten relatief laat in het jaar plaats (eind april-juni) bij watertemperaturen rond 18 °C. Hierbij 
vindt vaak stroomopwaartse migratie plaats naar paaigebieden met een matige tot sterke stroming 
en een grof substraat (grind of grof zand) waarbij de eitjes ook wel op waterplanten worden 
afgezet. Er wordt doorgaans in groepjes gepaaid.  

 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 57 kopvoorns PIT-tags 
geïmplanteerd. Hiervan werden tijdens 
het onderzoek 26 individuen 
gedetecteerd. Afbeelding 3.4 geeft per 
lenteklasse een overzicht van het aantal 
dieren dat gedetecteerd werd. Ruim 
60% van de individuen kleiner dan 45 
centimeter werd niet teruggevonden. 
Van de dieren groter dan 45 centimeter 
werden alle individuen (3) gedetecteerd. 

Afbeelding 3.4 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal niet 
teruggevonden (rood) kopvoorns per lengteklasse in de 
periode januari-juni 2011 
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Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.6 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
kopvoorns in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor 14 dieren (54%) kan 
geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Drie dieren 
(12%) lijken heen en weer te trekken tussen verschillende habitats (in de tabel zijn deze aangeduid 
als zwerver). Negen individuen (34%) werden beperkt (in 1 of 2 weken) waargenomen.  
Het merendeel van de beperkt waargenomen dieren bevond zich in de meest stroomafwaartse 
delen die onderzocht werden (vistrap of kom beneden stuw). Waarschijnlijk bevonden deze 
dieren zich een deel van de tijd benedenstrooms van het onderzoeksgebied. Tijdens één 
meetronde (verdeeld over week 18 en 19) kon namelijk worden vastgesteld dat zich drie 
kopvoorns in het gebied (sectie 0) stroomafwaarts van het onderzoeksgebied bevonden. Doordat 
de detectie van het mobiele station voor kopvoorns niet 100% is, waren hier waarschijnlijk meer 
gemerkte kopvoorns aanwezig. Het aantal kopvoorns dat de temporele nevengeul inzwom 
beperkte zich tot vier individuen (16%). Het betrof voornamelijk dieren die hun belangrijkste 
leefgebied in de sectie(s) direct stroomafwaarts van de geul hadden. Een individu migreerde in het 
voorjaar vanuit sectie 14 naar de geul en een ander individu vanuit sectie 11. Er waren duidelijke 
piekmomenten in de periode dat de kopvoorns de nevengeul inzwommen. Dit gebeurde half april 
(4 individuen) en in de eerste helft van august  (3 individuen). Er migrerende zowel dieren 
overdag als ’s nachts( afbeelding 3.5). Drie dieren werden zowel in april als augustus in de 
monding van de temporele nevengeul gedetecteerd (afbeelding 3.6). De dieren die in april de 
nevengeul introkken werden binnen enkele weken weer benedenstrooms van de nevengeul 
waargenomen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3.6 Overzicht gedetecteerde kopvoorns in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. 
In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, X* alleen sectie 19 bekeken. 9: soort 
aangetroffen in habitatsectie 9. Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 
afgezocht. Gele markering: soort gedetecteerd in monding temporele nevengeul. W: winter, V: voorjaar. 
 

WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Kopvoorn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32 34  & migratie (->)

12 cm, 16 g X 9 X 9 9 X X 9 X X X X* sectie 9

20 cm, 82 g X 2 3 X 3 3 3 X X 3 4 6,3 3 3 X 3 X X X* sectie 3 (vistrap)

22 cm,118 g X X 14 14 14 14 14 14 14 X X 19 19 19 19 19 X 19 X X X* sectie 14 (W) -> en sectie 19 (V) ->

22 cm,124 g X X 18 X X 6 X 19 X X X* zwerver?

23 cm,136 g X X 19 19 19 19 19 X X 19 19 19 19 X 19 X X X* sectie 19 ->, ->

24 cm,128 g X X X X 0 X X X X* benedenstrooms studiegebied?

24 cm,142 g X X X X 0 X 3 X X X* benedenstrooms studiegebied?

24 cm,146 g X 9 X 9 8 8 9 8 8 7 X X 6 X X X X* sectie 8-9

24 cm,156 g X X 18 18 18 19 X X X 19 X X X* sectie 18-19

25 cm,138 g X X 3 3 3 X X 3 3 3 X X X X* sectie 3 (vistrap)

25 cm,158 g 3 X X X X X X X X* beperkt waargenomen

25 cm,164 g X X X X 14 14 13 19 19 X 19 X X X* sectie 14 en sectie 19

26 cm,166 g X 2 3 X X X X X X X* beperkt waargenomen

26 cm,180 g X X 3 X X 2 3 3 3 3 X 3 X X X* sectie 3 (vistrap)

26 cm,202 g X X 5 X X X X X X* beperkt waargenomen

27 cm,226 g X X X X X X X 19 beperkt waargenomen

28 cm,232 g 3 X X X X X X X X* beperkt waargenomen

31 cm,338 g X X 3 3 3 3 3 3 3 X X 0 0 X X X X* sectie 3 (vistrap)

32 cm,372 g 2 X 2 X 3 2 X X 2 3 16 19,17 X X X X* sectie 2 (W) en sectie 16,17,19 (V)

37 cm,544 g X 8 X X X X X X X* beperkt waargenomen

38 cm,614 g X X 11 3 X X 5 18,16 X 16 X X X* zwerver? ->

41 cm,714 g X X 8 13 13 13 X X 18 17 19,13 X 16 X X 19 zwerver?

44 cm,918 g X 2 X 2 2 2 2 X X 2 8 17 15 16 X 16 X X X* sectie 2 (W) en sectie 15-17 (V)

49 cm,1310 g 2 X 2 X 2 2 2 2 2 1 2 X X 2 2 2 2 X 2 X X X* sectie 2 (kom onder stuw)

51 cm,1545 g X 2 2 X 3 2 2 X X X X X X* sectie 2 (kom onder stuw)

52 cm,1570 g X 2 X 1 X X X X X X* beperkt waargenomen
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Afbeelding 3.5 Deel van de dag waarin kopvoorns in de temporele nevengeul werden aangetroffen.  
 
 
Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.7 bevat een weergave van de relatieve habitatvoorkeur van de gedetecteerde 
kopvoorns. Hieruit blijkt dat de kopvoorns tijdens de onderzoeksperiode een voorkeur hadden 
voor de snelstromende delen en de diepe kom in het onderzoeksgebied. (zie ook afbeelding 3.7) 

 
 
Afbeelding 3.7 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde kopvoorns tijdens het onderzoek. De 
habitatvoorkeur is bepaald door het aantal detecties 
per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject  
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3.2.2 Serpeling 

 
Ecologie 
Serpeling is een stromingsminnende soort die in Nederland vooral voorkomt in beeksystemen. De 
soort paait vroeg in het voorjaar (maart-april) bij een watertemperatuur van 7 tot 10 °C. Net als 
kopvoorn trekken de dieren hierbij naar paaiplaatsen met stroming en grof substraat.  
 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 12 serpelingen PIT-tags 
geïmplanteerd. Hiervan werden tijdens 
het onderzoek 5 individuen 
gedetecteerd. Afbeelding 3.8 geeft per 
lenteklasse een overzicht van het aantal 
dieren dat gedetecteerd werd. Bijna 60% 
van de individuen werd niet 
teruggevonden. Van de dieren kleiner 
dan 15 centimeter werden geen van de 
individuen (3) terug gevonden.   
 

Afbeelding 3.8 Aantal gedetecteerde (wit) en 
aantal niet teruggevonden (rood) serpelingen per 
lengteklasse in de periode januari-juni 2011 

Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.9 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
serpeling in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor twee dieren kan 
geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor sectie vier als leefgebied. De overige drie dieren 
werden beperkt waargenomen in één van de drie secties (17, 18, 19) stroomafwaarts van de 
temporele nevengeul. 
Er zijn tijdens het onderzoek geen serpelingen gedetecteerd in de temporele nevengeul. Wel is er 
tijdens een eenmalige meetronde met het mobiele station op 26 augustus in het beektraject 
stroomopwaarts van de temporele nevengeul een serpeling aangetroffen. Deze vis is waarschijnlijk 
opgetrokken in januari bij het testen van de nevengeul en toen het PIT-detectiestation nog niet 
operationeel was.  

 
WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Serpeling 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

15 cm,28 g X X X X 17 18 X X beperkt waargenomen

15 cm,28 g X X X X 4 4 4 X X sectie 4

15 cm,28 g X X 4 4 4 X X 4 4 X X sectie 4

15 cm,32 g X 18 X X X X X beperkt waargenomen

15 cm,34 g X 19 X X X X X beperkt waargenomen ->*

*) in week 34 werd deze vis in het beektraject bovenstrooms van de temporele nevengeul gegetecteerd  
Afbeelding 3.9 Overzicht gedetecteerde serpelingen in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. 
In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  

 
 
 
 
 
 

0

5

3

4

0

5

10

< 15 cm 15-25 cm 25-45 cm > 45 cm

serpeling



Migratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek 

27 
 

Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.10 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde serpelingen. Hieruit blijkt 
dat de serpelingen tijdens de 
onderzoeksperiode een duidelijke 
voorkeur hadden voor het 
langzaamstromende deel boven de stuw. 
Opgemerkt dient te worden dat het aantal 
individuen waarop deze analyse gebaseerd 
is beperkt is. 
 
 
Afbeelding 3.10 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde serpelingen tijdens het onderzoek. 
De habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject  

 
 

3.2.3 Riviergrondel & bermpje 
 

Ecologie 
Riviergrondel en bermpje behoren beiden tot de stromingsminnende bodemgebonden vissoorten 
en komen in Nederland vooral in beeksystemen voor. Zij leven hier verborgen tussen stenen en 
watervegetatie en komen doorgaans ’s nachts te voorschijn om naar voedsel te zoeken. De 
voortplanting vindt plaats in de periode april–juni in stromend water met een zand- of 
grindbodem.  
 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 19 riviergrondels PIT-tags geïmplanteerd. Hiervan werden tijdens het onderzoek 14 
(74%) individuen gedetecteerd (afbeelding 3.11). Van het bermpje werden alle gemerkte dieren (2) 
terug gevonden.  

Afbeelding 3.11 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal niet teruggevonden (rood) riviergrondels en bermpjes per 
lengteklasse in de periode januari-juni 2011 

 
Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.12 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van 
riviergrondel en bermpje in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor zeven 
riviergrondels (50%) kan geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als 
leefgebied. Twee dieren (14%) lijken heen en weer te trekken tussen verschillende habitats (in de 
tabel zijn deze dieren aangeduid als zwerver). Drie riviergrondels (21%) en beide bermpjes werden 
beperkt (in 1 week) waargenomen. In vergelijking tot andere soorten valt op dat riviergrondels en 
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bermpjes relatief gezien minder vaak gedetecteerd worden. Mogelijk wordt dit veroorzaakt 
doordat deze soorten zich verschuilen in oevers waardoor ze minder goed met het mobiele station 
te detecteren zijn.  
Vier riviergrondels (29%) en een bermpje (50%) werden in de temporele nevengeul gedetecteerd. 
Alle dieren werden gedetecteerd in week 15 t/m 21 met een duidelijke piek in week 17. Dit 
gebeurde overwegend ’s nachts (afbeelding 3.13). Opvallend hierbij was dat een aantal individuen 
gedurende meerdere achtereenvolgende dagen in de nevengeul gedetecteerd werden. Dit wijst 
erop deze dieren de nevengeul gebruikten als foerageerhabitat.  

 
WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

riviergrondel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

10 cm,10 g 4 X X 4 4 X X X X sectie 4

10 cm,10 g 9 X X 9 X X 9 X X sectie 9

10 cm,10 g X 15 X 15 X X X X sectie 15

10 cm,8 g X 18 X 19 X X 19 X X sectie 18-19

10 cm,9 g X X X X X X ->, 8 dagen in geul gedetecteerd

11 cm,10 g 2 X 15 X X X X X zwerver?

11 cm,10 g X X 18 X X X X beperkt waargenomen

11 cm,11 g X X 12 12 12 12 11 11 X X 9 X X sectie 11-12 ->

11 cm,11 g X X 1 X X X X beperkt waargenomen

11 cm,14 g X X 11 4 X X 11 X X zwerver?

12 cm,12 g X X X X 2 X X beperkt waargenomen

12 cm,14 g X 15 X 13 13 X X X X zwerver?

13 cm,18 g X X 19 X X 19 18 X X sectie 18-19 -> 

13 cm,22 g X 3 X 3 3 3 3 X X 3 3 X X sectie 3

bermpje

9 cm,4 g X X 19 X X X X beperkt waargenomen

9 cm,6 g X X 19 X X X
beperkt waargenomen ->                 

7 dagen in geul gedetecteerd  
Afbeelding 3.12 Overzicht gedetecteerde kopvoorns in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. 
In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht. Gele markering: soort 
gedetecteerd in monding temporele nevengeul.  
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Afbeelding 3.13 Deel van de dag waarin riviergrondels en bermpjes in de temporele nevengeul werden aangetroffen.  
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Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.14 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde riviergrondels. Hieruit 
blijkt dat de riviergrondels tijdens de 
onderzoeksperiode een duidelijke 
voorkeur hadden voor de snelstromende 
delen.  
 
 
Afbeelding 3.14 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde riviergrondels tijdens het onderzoek. 
De habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject  

 
 
 

3.2.4 Blankvoorn 
 

Ecologie 
Blankvoorn is een generalistische soort die in Nederland in vrijwel alle zoete watertypen 
voorkomt. De soort paait van april tot mei en is tolerant ten opzichte van zijn 
voortplantingshabitat maar heeft een voorkeur voor de aanwezigheid van waterplanten.  
 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 40 blankvoorns PIT-tags 
geïmplanteerd. Hiervan werden tijdens het 
onderzoek 7 individuen gedetecteerd. 
Afbeelding 3.15 geeft per lenteklasse een 
overzicht van het aantal dieren dat 
gedetecteerd werd. Ruim 80% van de 
individuen werd niet teruggevonden. In 
vergelijking tot de andere gemerkte soorten is 
dit erg veel.  

 
Afbeelding 3.15 Aantal gedetecteerde (wit) en 
aantal niet teruggevonden (rood) blankvoorns 
per lengteklasse in de periode januari-juni 
2011 

Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.16 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
blankvoorn in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor vijf individuen (71%) 
kan geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Van de 
overige blankvoorns werd een individu beperkt aangetroffen en vertoonde een individu zwervend 
gedrag. Er zijn tijdens het onderzoek geen blankvoorns gedetecteerd in de temporele nevengeul.  
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WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Blankvoorn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

14 cm,30 g X X 18 X X 18 18 X X sectie 18

14 cm,34 g X 14 X X X 11 4 X X zwerver?

15 cm,38 g X X 2 X X 2 X X beperkt waargenomen

16 cm,48 g X X 4 4 X X 4 X X sectie 4

17 cm,58 g X X 19 19 19 X X 19 19 18 X X sectie 19

18 cm,78 g X X 4 14 4 5 4 4 X X 17 4 4 X X sectie 4

25 cm,192 g X X X X 7 5 6 8 X X sectie 5-8  
 
Afbeelding 3.16 Overzicht gedetecteerde blankvoorns in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een 
individu. In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de 
kolommen hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de 
laatste kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  
 
Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.17 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde blankvoorns. Hieruit blijkt 
dat de blankvoorns tijdens de 
onderzoeksperiode een voorkeur hadden 
voor het langzaamstromende deel boven 
de stuw. Opgemerkt dient te worden dat 
het aantal individuen waarop deze analyse 
gebaseerd is beperkt is. 
 
 
Afbeelding 3.17 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde blankvoorns tijdens het onderzoek. 
De habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject  

 
 

3.2.5 Brasem 
 

Ecologie 
Net als blankvoorn is brasem een generalistische soort die in vrijwel alle Nederlandse watertypen 
voorkomt. De soort heeft hierbij een voorkeur voor diepere voedselrijke plaatsen en leeft in 
schoolverband. Er wordt gepaaid in de periode april-augustus bij een watertemperatuur van rond 
de 15˚C. De soort is tolerant met betrekking tot het paaisubstraat met een voorkeur voor de 
aanwezigheid van oevervegetatie.  
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Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 16 brasems PIT-tags 
geïmplanteerd. Het betreft voornamelijk dieren 
groter dan 45 cm. Hiervan werden tijdens het 
onderzoek 14 individuen gedetecteerd. 
Afbeelding 3.18 geeft per lenteklasse een 
overzicht van het aantal dieren dat gedetecteerd 
werd. Bijna 75% van de individuen werd 
teruggevonden. In vergelijking tot de andere 
gemerkte soorten is dit veel.  

 
Afbeelding 3.18 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal niet teruggevonden 
(rood) brasems per lengteklasse in de periode januari-juni 2011 

 
Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.19 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
brasem in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor 12 individuen (86%) kan 
geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Van de overige 
brasems werd één individu beperkt aangetroffen en vertoonde één individu zwervend gedrag. Er 
zijn tijdens het onderzoek geen brasems gedetecteerd in de temporele nevengeul. Wel blijken vier 
dieren de vistrap (sectie 3) ingezwommen of gepasseerd te zijn.  
 

WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Brasem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

41 cm,1400 g 2 X 4 X 5 X X 4 4 5 4 X X sectie 4-5

46 cm,1090 g 2 X X 3 1 2 X X 1 X X sectie 1-2

46 cm,1195 g 2 X 2 X 2 1,2 2 X X 2 0 X X sectie 2

47 cm,1330 g X 4 8 X 4 4 5 5 4 X X 17 4,9 5 9,4 X X sectie 4-5

48 cm,1140 g X 11 X 5 5 5 4,6 4 X X 4 4,7 14,4 4 X X sectie 4-5

48 cm,1305 g X X 4 X X 6 4 15 X X beperkt waargenomen

48 cm,1320 g X 4 8 X 5 4 7 6 X X 6,17 5,9 9 X X sectie 4-6

48 cm,1325 g X 2 X 2 2 X X 2 0 X X sectie 2

49 cm,1295 g X 2 X 2 1 X X 1 X X sectie 1-2

49 cm,1410 g X X 5 18 16 X X 4 10 17,4 4 X X zwerver?

49 cm,1545 g X 4 X 5 4 5 4 5 4 X X 3 8 8 X X sectie 4

51 cm,1365 g X X 2 1 2 X X 2 0 X X sectie 2

51 cm,1580 g 5 X 11 X 4 5 5,16 6 X X 4 4 9,4 X X sectie 4-5

52 cm,1465 g 8 X 4 X 4,6 4 X X 3 4 17 X X sectie 4  
 
Afbeelding 3.19 Overzicht gedetecteerde brasems in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. In 
de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  
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Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.20 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde brasems. Hieruit blijkt dat 
de brasems tijdens de onderzoeksperiode 
een voorkeur hadden voor het 
langzaamstromende deel boven de stuw 
en de diepe kom stroomafwaarts van de 
stuw.  
 
 
Afbeelding 3.20 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde brasems tijdens het onderzoek. De 
habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het 
relatieve voorkomen van het habitattype (op 
basis van oeverlengte) binnen het 
onderzoekstraject  

 
 
 

3.2.6 Baars 
 

Ecologie 
Baars is een generalistische roofvis die wijd verspreid in Nederland voorkomt in zowel stilstaand 
als stromend water. Jonge dieren leven vaak in scholen. Oudere dieren leven solitair of in kleinere 
scholen. Baars is een zicht jager en heeft daarom een voorkeur voor helder water. De paai vindt 
plaats in de periode van april tot juni. De baars heeft hierbij een voorkeur voor de aanwezigheid 
van structuur voor het afzetten van de eisnoeren. 
 
 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 9 baarzen PIT-tags 
geïmplanteerd. Hiervan werden tijdens het 
onderzoek 5 individuen gedetecteerd. 
Afbeelding 3.21 geeft per lenteklasse een 
overzicht van het aantal dieren dat 
gedetecteerd werd. Van de lengteklasse 15-
25 cm werd maar één individu 
teruggevonden. Van de lengteklasse 25-40 
cm werden alle individuen gedetecteerd 
tijdens het onderzoek.  

 
 

Afbeelding 3.21 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal 
niet teruggevonden (rood) baarzen per lengteklasse in de 
periode januari-juni 2011 

Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.22 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
baarzen in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor alle individuen kan 
geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Er zijn tijdens 
het onderzoek geen baarzen gedetecteerd in de temporele nevengeul. Wat verder opvalt is dat drie 
van de vijf baarzen na verloop van tijd niet meer gedetecteerd werden.  
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WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Baars 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

21 cm,118 g X 11 X 11 11 X X X X sectie 11

26 cm,236 g X 2 X 2 2 2 2 X X X X sectie 2

40 cm,870 g 17 X 14 14 X 15 15 13,9 13 X X 15 11 14 9,16 15 X X sectie 14-15

40 cm,884 g 16 X 4 X 7 14 14 14 14 14 X X 15 16 10,14 9 X X sectie 14

42 cm,1010 g X 16 15 X 15 X X X X sectie 15-16  
Afbeelding 3.22 Overzicht gedetecteerde baarzen in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. 
In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  
 
Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.23 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde baarzen. Hieruit blijkt een 
voorkeur voor de meander met veel 
beschutting en de diepe kom 
stroomafwaarts van de stuw. Opgemerkt 
dient te worden dat het aantal individuen 
waarop deze analyse gebaseerd is 
beperkt is. 
 
 
Afbeelding 3.23 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde snoeken tijdens het onderzoek. De 
habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het 
relatieve voorkomen van het habitattype (op 
basis van oeverlengte) binnen het 
onderzoekstraject  
 
 
3.2.7 Snoek 
 
Ecologie 
Snoek is een plantenminnende roofvis die in vrijwel alle Nederlandse watertypen voorkomt. Jonge 
snoeken leven in dichte vegetatie. Als snoeken groter zijn verplaatsen ze zich meer richting open 
water waar ze vanuit dekking jagen. Hierbij treedt regelmatig kannibalisme op waarbij de grotere 
snoeken de kleinere snoeken opeten. De paaitijd van snoek vindt al vroeg in het jaar plaats (vanaf 
februari) waarbij een vrouwtje met meerdere mannetjes paait. 
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Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij 21 snoeken PIT-tags geïmplanteerd. 
Hiervan werden tijdens het onderzoek 9 
individuen gedetecteerd. Afbeelding 3.24 geeft per 
lenteklasse een overzicht van het aantal dieren dat 
gedetecteerd werd. Van de lengteklasse 15-45 cm 
werd maar één individu (< 10%) teruggevonden. 
Van de lengteklasse > 45 cm werden acht 
individuen (80%) gedetecteerd. Het is aannemelijk 
dat de kleinere snoeken gepredeerd zijn door de 
grote snoeken.  

 
 
Afbeelding 3.24 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal 
niet teruggevonden (rood) snoeken per lengteklasse in de 
periode januari-juni 2011 

 
Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.25 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
snoeken in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor zeven individuen (78%) 
kan geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Twee 
individuen lijken heen en weer te zwemmen tussen verschillende secties. Wat verder opvalt, is dat 
de individuen zich vrijwel nooit tegelijkertijd in dezelfde sectie bevinden. Dit duidt erop dat de 
snoeken ieder hun eigen (jacht)territorium hebben. Er zijn tijdens het onderzoek geen snoeken 
gedetecteerd in de temporele nevengeul. Wel is er een snoek in week 2 in de sectie direct 
stroomafwaarts van de nevengeul gedetecteerd. Dit dier is vervolgens naar een sectie 500 meter 
stroomafwaarts gemigreerd. Vier snoeken zijn de vistrap bij de Luijensmolen gepasseerd om 
stroomop- of stroomafwaarts te zwemmen. Wat verder opvalt, is dat een vijftal snoeken na 
verloop van tijd niet meer gedetecteerd werden.  
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 3.25 Overzicht gedetecteerde snoeken in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. In de eerste 
kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen hierna staan 
de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste kolom is 
aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu geconstateerd is. 
X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. Habitat 0 betreft het 
stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  
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17 cm,24 g X 4 X 5 4 4 4 4 4 X X 4 4 4 4 X X sectie 4

59 cm,1205 g 19 X 8 X 9 7 9 8 9 8 8 X X 8 X X migratie?, sectie 8

59 cm,1470 g X 5 X 11 16 17,16 8 X X 18 18 X X zwerver?

64 cm,2105 g X 11 X 12 11 12 12 7 11 X X 8 2 0 X X sectie 11-12

66 cm,2335 g X 5 8 X 6 5 7 5 5 4,18 X X X X sectie 5

67 cm,2040 g X X 1 1 X X 0 12 18,9 9 X X zwerver?

67 cm,2060 g X 14 12 X 13 13 16 16 X X 15 16,18 16 14 X X sectie 13-16

76 cm,4640 g 5 X 2 X 1 1 X X 4 5 4 4 X X sectie 4-5

79 cm,3570 g X 2 X 2 1 15,10 X X 0 0 X X sectie 0-2
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Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.26 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde snoeken. Hieruit blijkt een 
voorkeur voor het langzaamstromende 
deel boven de stuw bij de Luijnsmolen.  
 
 
Afbeelding 3.26 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde snoeken tijdens het onderzoek. De 
habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject 

 
 
 
 
 

3.2.8 Karper 
 

Ecologie 
Karper is een generalistische, van oorsprong uitheemse soort, die al voor de middeleeuwen als 
consumptievis naar Nederland geïmporteerd is. Tegenwoordig wordt de karper vooral 
gewaardeerd als sportvis en in dit kader uitgezet door hengelsportverenigingen. Karper wordt in 
Nederland in vrijwel alle watertypen aangetroffen. Er wordt gepaaid bij een watertemperatuur 
vanaf 18 ˚C. Karpers kunnen over grote afstanden kunnen migreren. 
 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Er werden bij vier karpers met een lengte grote dan 45 cm PIT-tags geïmplanteerd. Al deze 
individuen werden gedetecteerd tijdens het onderzoek. 
 
Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.27 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
karpers in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor alle individuen kan 
geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Een individu 
van 55 cm werd in week 17 gedetecteerd in d vistrap van de Luijensmolen en later deze week in 
de temporele nevengeul. Hier werd de vis gedurende de nacht gedetecteerd (waarna de vis niet 
meer werd waargenomen. Dit wijst op vestiging in het beektraject stroomopwaarts van de 
temporele nevengeul. 
 
 

WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Karper 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

46 cm,1615 g X 9 X 4 X X 3 4 4 X X sectie 4

54 cm,2445 g X 2 2 X 2 1 X X 0 X X sectie 2

55 cm,2370 g X 2 X 2 2 2 2 X X 3 X X sectie 2 -> nevengeul

55 cm,3915 g X 2 2 X 2 2 2 3 2 1 2 X X 0 X X sectie 2  
 
Afbeelding 3.27 Overzicht gedetecteerde karpers in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een individu. In 
de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de kolommen 
hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de laatste 
kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht. Gele markering: soort 
gedetecteerd in monding temporele nevengeul.  
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Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.28 bevat een weergave 
van de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde karpers. Hieruit blijkt 
een sterke voorkeur voor de diepere 
kom benedenstrooms van de 
Luijensmolen. Er dient opgemerkt te 
worden dat het aantal dieren waarop 
deze analyse gebaseerd is beperkt is.  
 
 
Afbeelding 3.28 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde karpers tijdens het onderzoek. 
De habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het 
relatieve voorkomen van het habitattype (op 
basis van oeverlengte) binnen het 
onderzoekstraject 
 
 
3.2.9 Zonnebaars 

 
Ecologie 
Net als karper is zonnebaars een van een oorsprong exotische soort. Vanaf de 20e eeuw is 
zonnebaars als aquarium en vijvervis naar Nederland geïmporteerd en hierbij terecht gekomen in 
het watersysteem. Zonnebaars vertoont hierbij in kleine plantenrijke wateren waar géén of weinig 
andere vissen voorkomen invasief gedrag waarbij andere soorten zoals amfibieën gepredeerd 
worden. De voortplanting vindt plaats vanaf april op zandige plaatsen en kan meerdere malen per 
jaar plaatsvinden. 

 
Aantal gemerkte en teruggevonden individuen 
Afbeelding 3.29 geeft per lenteklasse 
een overzicht van het aantal dieren dat 
gedetecteerd werd. Er werden bij 17 
zonnebaarzen PIT-tags geïmplanteerd. 
Hiervan werden tijdens het onderzoek 
zes individuen (35%) gedetecteerd.  

 
 
 
 
Afbeelding 3.29 Aantal gedetecteerde (wit) en aantal 
niet teruggevonden (rood) zonnebaarzen per lengteklasse 
in de periode januari-juni 2011 
 

Ruimtelijke en temporele spreiding 
In afbeelding 3.30 wordt een overzicht gegeven van de ruimtelijke en temporele spreiding van de 
zonnebaarzen in het gebied stroomafwaarts van de temporele nevengeul. Voor drie individuen 
(50%) kan geconstateerd worden dat er een voorkeur is voor bepaalde secties als leefgebied. Twee 
individuen werden beperkt waargenomen. Twee zonnebaarzen werden in dezelfde week 
gedetecteerd in de temporele nevengeul. Een individu trok ‘s nachts op het andere individu 
overdag (afbeelding 3.31). Beide dieren werden één keer gedetecteerd en hierna niet meer. Dit 
duidt op vestiging in het traject bovenstrooms van de temporele nevengeul. Opmerkelijk was dat 
één van de zonnebaarzen vanaf sectie 18 door de vistrap naar sectie 2 migreerde en de week 
hierop weer terugzwom en de temporele nevengeul op trok. 
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WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Zonnebaars 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

12 cm,26 g X 7 X 7 7 7 7 7 7 X X X X sectie 7 -> door geul

12 cm,34 g X X X X 19 18 X X beperkt waargenomen

12 cm,36 g X X 18 2 X X X X zwerver -> door geul

13 cm,40 g X 18 X 18 18 9 1 X X X X sectie 18 -> door vistrap

14 cm,52 g X 18 X 18 18 18 18 17 X X 4 4 X X sectie 18 -> sectie 4

14 cm,58 g X 18 X X X X X beperkt waargenomen  
 
Afbeelding 3.30 Overzicht gedetecteerde zonnebaarzen in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een 
individu. In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de 
kolommen hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de 
laatste kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht. Gele markering: soort 
gedetecteerd in monding temporele nevengeul.  
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Afbeelding 3.31 Dagdeel waarop de zonnebaarzen in de temporele nevengeul gedetecteerd werden 
 
Habitatvoorkeur 
Afbeelding 3.32 bevat een weergave van 
de relatieve habitatvoorkeur van de 
gedetecteerde zonebaarzen. Hieruit blijkt 
een voorkeur voor de homogene 
vegetatierijke stukken. Er dient 
opgemerkt te worden dat de analyse op 
een beperkt aantal individuen gebaseerd 
is. 

 
 
Afbeelding 3.32 Relatieve habitatvoorkeur 
gedetecteerde zonnebaarzen tijdens het onderzoek. 
De habitatvoorkeur is bepaald door het aantal 
detecties per habitattype te delen door het relatieve 
voorkomen van het habitattype (op basis van 
oeverlengte) binnen het onderzoekstraject 
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3.2.10 Overige soorten 
 

Naast de hiervoor beschreven soorten werden ook twee van de drie gemerkte zeelten, en de 
gemerkte winde, paling een ruisvoorn gedetecteerd. De gemerkte pos werd niet terug gevonden. 
Al deze dieren bleken een voorkeur te hebben voor bepaalde secties. De twee zeelten hadden een 
voorkeur voor sectie 18 (plantenrijk homogeen habitat) waarbij een zeelt in het voorjaar meer 
stroomafwaarts werd waargenomen. De windes, paling en ruisvoorn hadden een voorkeur voor 
sectie twee. Een van de windes werd ook in het deel stroomafwaarts van het onderzoekstraject 
(sectie 0) aangetroffen (zie afbeelding 3.33). 

 
WEEKNUMMER belangrijkste leefgebied

Zeelt 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 31 32  & migratie (->)

24 cm,238 g X 18 X 18 18 17 18 X X 18 14 X X sectie 18

42 cm,1690 g X X 18 18 18 18 8,18 6 X X 8 11 10 X X sectie 18 (W)-> sectie 8-11 (Z)

Winde

49 cm,1870 g X 2 2 X 2 2 1 X X 2 0 0 X X sectie 2 -> sectie 0

Paling

54 cm,245 g X 2 2 X X X 2 X X sectie 2

Ruisvoorn

16 cm,68 g 2 X X 2 2 2 2 2 1,2 2 X X 2 2 X X sectie 2  
 

Afbeelding 3.33 Overzicht gedetecteerde overige soorten in Itterbeek per week en per sectie. Iedere rij bevat een 
individu. In de eerste kolom staat de lengte (in centimeters) en het gewicht (in grammen) van het individu. In de 
kolommen hierna staan de weeknummers, per week is aangegeven in welke secties het individu is aangetroffen. In de 
laatste kolom is aangegeven welke secties het belangrijkste leefgebied vormden en of er migratie (->) van het individu 
geconstateerd is. X: geen detectieronde met mobiel station uitgevoerd, 4: soort aangetroffen in habitatsectie 4. 
Habitat 0 betreft het stroomafwaartse deel tot Thorn en is in week 18 & 19 afgezocht.  
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3.3 Migratie in relatie tot afvoer- en temperatuurverloop  
 

Afbeelding 3.34 en 3.35 geven een weergave van het aantal vissen dat door de fish counter en het 

PIT-detectiestation geregistreerd is in relatie tot de afvoer respectievelijk de temperatuur. Uit de 

afbeeldingen valt af te lezen dat de stijging van de temperatuur in april tot boven de acht graden in 

combinatie met een afvoerpiek (de afvoer verdubbelt bijna) tot boven de 300 l/s heeft geleid tot 

een piek in de vismigratie. Vooral het verband tussen afvoer en migratie lijkt sterk. Nadat de 

afvoer daalt, stagneert de migratie. Dit zou erop kunnen duiden dat de temporele nevengeul alleen 

goed functioneert voor vismigratie bij afvoeren vanaf circa 200 l/s. Ook de migratiepiek van 

kopvoorn in augustus lijkt gerelateerd te zijn aan de verhoogde afvoer. 
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Afbeelding 3.34 Geregistreerde vismigraties per week in monding temporele nevengeul (2e y-as) in relatie tot 
temperatuurverloop (gegevens KNMI station Ell).  
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Afbeelding 3.35 Geregistreerde vismigraties per week in monding temporele nevengeul (2e y-as) in relatie tot afvoer 
bij Schouwsmolen Itterbeek (gegevens Waterschap Peel en Maasvallei). Ook het aantal met het vaste PIT-
tagstation gedetecteerde individuen per soort is weergegeven. 
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4 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
 

 

• Op basis van de in dit rapport gepresenteerde (eerste) resultaten lijkt het concept van 

vismigratie via een temporele nevengeul een zeer kansrijke maatregel om vismigratie bij 

molens of andere kunstwerken mogelijk te maken. Doordat de temporele nevengeul pas 

in het voorjaar van 2011 gereed was had zich ten tijde van het onderzoek nog geen 

evenwichtsituatie ten aanzien van morfologie en begroeiing ingesteld. Ook was 2011 een 

extreem jaar met een droog voorjaar en een natte zomer. Hierdoor heeft de nevengeul 

waarschijnlijk beperkter gefunctioneerd dan in een gemiddeld jaar met een nat voorjaar 

en een droge zomer. Het verdient aanbeveling om de potentie van deze maatregel in de 

Itterbeek en in andere watersystemen verder te onderzoeken.  

 

• Er is een duidelijke relatie tussen de waargenomen vismigratiepieken en de afvoerpieken 

in de Itterbeek en de stijging van de watertemperatuur in het voorjaar. Deze kennis kan 

gebruikt worden bij het aanbieden van vispassage mogelijkheden bij kunstwerken.  

 

• Er is waargenomen dat verschillende vissoorten verschillende habitattypen binnen het 

onderzochte beektraject benutten. Deze kennis kan gebruikt bij het ecologisch herstel van 

beeksystemen gericht op het creëren van leefgebied voor (doel)vissoorten.  

 

• Naast stromingsminnende soorten (kopvoorn, riviergrondel) werd geconstateerd dat van 

oorsprong uitheemse soorten (zonnebaars, karper ) de grootste migratieactiviteit 

vertoonden. Dit is een aanwijzing voor het aanwezige invasieve gedrag  van deze soorten 

en de grote kans op verdere verspreiding als deze soorten in het natuurlijk watersysteem 

gebracht worden. 

 

• De toegepaste innovatieve onderzoekstechnieken (PIT-tag telemetrie en fish counter) 

geven inzichten in temporele en ruimtelijke patronen (habitatgebruik en migratie) binnen 

de beekvisgemeenschap die met conventionele technieken (electrovissen, fuiken) niet te 

bepalen zijn of zeer arbeidsintensief zijn. Het is aan te bevelen om, zoals oorspronkelijk 

gepland, een PIT-tag station even stroomafwaarts van de monding van de temporele geul 

te plaatsen zodat het aanbod van optrekkende vissen in relatie tot de intrek in de geul 

continu gevolgd kan worden.  
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BIJLAGE 1 Habitatopnamen Itterbeek 

 
habitat nr. Eenheid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DiepteGem (m) 36.40 48.27 37.07 42.93 37.60 34.53 39.60 38.40 34.40 38.60 40.53 37.53 33.07 36.67 37.73 38.27 36.33 38.07 24.60

DiepteMin (m) 20 18 13 10 20 18 17 22 10 17 15 10 16 16 22 10 10 10 10

DiepteMax (m) 47 80 62 60 56 51 67 50 54 61 70 70 46 63 57 88 70 55 38

stroomsnelheid Gem (m/s) 0.332 0.160 0.144 0.092 0.100 0.154 0.166 0.157 0.166 0.202 0.223 0.223 0.226 0.218 0.202 0.190 0.230 0.214 0.399

Stroomsnelheid Min (m/s) 0.12 0.01 -0.10 0.01 0.00 0.09 0.11 0.06 0.09 0.11 0.12 0.18 0.13 0.10 0.00 0.00 0.04 0.17 0.05

Srtoomsnelheid Max (m/s) 0.64 0.70 0.71 0.17 0.20 0.25 0.23 0.23 0.25 0.31 0.32 0.29 0.28 0.34 0.38 0.33 0.31 0.29 0.75

SubstraatGem (cat 1 t 6) 3.60 3.40 6.00 2.67 1.67 2.20 2.00 1.60 1.80 2.07 3.00 2.60 1.87 1.93 1.87 2.53 3.00 2.20 4.60

SubstraatMin (cat 1 t 6) 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

SubstraatMax (cat 1 t 6) 6 6 6 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6

BreedteGem (m) 2.93 7.37 2.03 3.60 5.00 4.60 4.28 5.03 4.98 4.10 4.03 3.92 4.17 4.30 3.67 4.50 4.00 4.40 3.63

BreedteMin (m) 2.60 6.80 2.00 3.10 4.80 4.00 4.10 4.70 4.70 3.40 3.80 3.85 4.00 3.90 3.50 4.00 3.50 4.20 3.10

BreedteMax (m) 3.20 8.10 2.10 4.30 5.30 4.90 4.40 5.30 5.15 4.70 4.20 4.00 4.40 4.60 3.90 5.10 4.70 4.70 4.10

holle oevers (m) 0 0 0 9.5 8 7.5 3.25 2 0.5 7.25 6.5 14 6 2.5 13 24.5 6.5 8.75 10.5

oever lengte(x2) (m) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 56

holle oever (%) 0.0 0.0 0.0 9.5 8.0 7.5 3.3 2.0 0.5 7.3 6.5 14.0 6.0 2.5 13.0 24.5 6.5 8.8 18.8

mate van 

meandering (cat 1 t 5) 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3 2 1

a
b

io
tisch

/fy
sisch

e
 k

e
n

m
e

rk
e

n

 
 
 

Opgenomen habitatvariabelen per habiatatsectie (1 tot en met 19). Aangegeven word de 
gemiddelde, minimale en maximale gemeten waarde per sectie per variabele. Substraat categorieën 
lopen van 1 tot 6 waarbij 1 zeer fijn is (slib) en 6 zeer grof (grote stenen). Voor meandering zijn 5 
categorieën toegepast waarbij 1 = strak recht, 2 = lichte buiging, 3 = evenveel recht als buigend, 4 
= meanderend, met rechte stukjes, 5 = zeer meanderend, bochten gaan naadloos in elkaar over. 
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BIJLAGE 2 Gemerkte vissen in september 2010 

 

SoortSoortSoortSoort    tag nummertag nummertag nummertag nummer    staartlengtestaartlengtestaartlengtestaartlengte    gewgewgewgewichtichtichticht    vangtrajectvangtrajectvangtrajectvangtraject    Tag typeTag typeTag typeTag type    

Baars 0000_0000000157363703 16 52 1 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157363701 21 118 1 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157363866 40 884 1 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157363757 40 870 1 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157364026 42 1010 1 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157363876 21 114 2 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157364040 26 236 3 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157363836 23 172 3 23 mm HDX 

Baars 0000_0000000157364033 17 62 3 23 mm HDX 

Bermpje 0113_0379091200528467 9 6 1 13 mm HDX 

Bermpje 0113_0379091200524383 9 4 1 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200532018 15 30 1 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200545818 14 34 1 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200527446 14 30 1 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200558691 13 22 1 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200528962 15 48 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200556042 15 40 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200527432 15 40 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200526369 16 48 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200518183 15 46 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200523312 15 34 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0113_0379091200533089 15 38 3 13 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363689 16 44 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363951 15 36 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363888 22 136 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363949 25 184 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363825 21 104 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363984 21 110 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363685 18 78 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363773 17 66 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363980 19 84 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363708 21 102 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363950 19 86 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363714 20 96 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363698 19 86 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363924 20 108 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363878 19 78 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363681 22 116 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363897 25 192 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363872 14 78 1 23 mm HDX 
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Blankvoorn 0000_0000000157363945 17 56 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157364041 14 34 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363720 14 30 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363908 15 36 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157364042 11 16 1 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363818 19 92 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363771 21 92 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363713 22 108 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363724 20 108 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363709 21 116 2 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000_0000000157363977 17 58 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363953 51 1580 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363686 41 1400 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363770 51 1540 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363740 49 1545 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157364034 47 1330 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363732 49 1410 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363715 48 1305 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363728 49 1585 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157364028 48 1320 2 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157364038 48 1140 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363867 52 1465 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363849 48 1325 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363729 46 1090 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363858 49 1295 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363851 46 1195 3 23 mm HDX 

Brasem 0000_0000000157363982 51 1365 3 23 mm HDX 

Karper 0000_0000000157363730 46 1615 2 23 mm HDX 

Karper 0000_0000000157364036 54 2445 3 23 mm HDX 

Karper 0000_0000000157363910 55 2370 3 23 mm HDX 

Karper 0000_0000000157363717 55 3915 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0113_0379091200547439 14 24 1 13 mm HDX 

Kopvoorn 0113_0379091200528920 12 16 3 13 mm HDX 

Kopvoorn 0113_0379091200524384 10 14 3 13 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363673 24 128 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363886 44 918 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363764 31 338 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363754 28 232 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363912 25 160 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363738 51 1545 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363901 29 260 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363919 27 194 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363765 28 318 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363701 25 158 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363874 22 106 3 23 mm HDX 
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Kopvoorn 0000_0000000157363841 26 166 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157364027 25 138 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363925 26 180 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363684 27 212 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363763 23 128 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363749 28 224 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363862 24 142 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363855 20 82 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363892 27 226 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363721 29 220 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363882 28 260 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363745 38 614 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363711 27 174 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363922 23 128 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363978 29 266 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363856 23 136 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363682 27 188 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363687 32 372 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363735 24 156 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363834 31 376 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363824 24 156 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363976 25 164 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363746 24 152 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363679 24 134 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157364029 22 118 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363755 23 112 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363838 24 142 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363909 32 350 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363881 16 42 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363769 17 52 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363706 24 140 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363870 17 52 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363772 18 58 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363748 41 714 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363911 42 804 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363887 26 202 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363822 25 174 1 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157364030 24 146 2 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363695 25 140 2 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363719 37 544 2 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363752 22 124 2 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363821 49 1310 3 23 mm HDX 

Kopvoorn 0000_0000000157363743 52 1570 3 23 mm HDX 

Paling 0000_0000000157363845 54 245 3 23 mm HDX 

Pos 0000_0000000157363718 13 32 1 23 mm HDX 
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Rietvoorn 0113_0379091200559194 14 34 3 13 mm HDX 

Rietvoorn 0000_0000000157363831 16 68 2 23 mm HDX 

Rietvoorn 0000_0000000157363894 19 86 3 23 mm HDX 

Rietvoorn 0000_0000000157363846 17 60 3 23 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200546896 13 18 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200525383 11 10 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200533596 10 10 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200525859 12 18 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200545796 12 12 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200531008 11 10 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200530972 10 10 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200525327 10 8 1 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200542227 11 14 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200561713 10 10 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200542744 10 6 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200511014 10 6 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200532494 11 11 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200534577 10 10 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200530539 11 10 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200543787 11 11 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200517663 10 9 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200556087 12 14 3 13 mm HDX 

Riviergrondel 0113_0379091200548397 13 22 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200540233 14 22 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200542307 15 28 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200530525 14 30 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200532040 15 36 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200529951 15 28 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200532570 15 28 3 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200539232 11 14 2 13 mm HDX 

Serpeling 0113_0379091200516689 15 30 2 13 mm HDX 

Serpeling 0000_0000000157363722 22 116 1 23 mm HDX 

Serpeling 0000_0000000157363981 15 32 1 23 mm HDX 

Serpeling 0000_0000000157363734 15 34 1 23 mm HDX 

Serpeling 0000_0000000157363930 20 76 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363921 76 4640 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363865 19 44 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363863 18 26 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363857 17 24 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363833 19 60 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363826 21 60 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363828 16 27 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363737 64 2105 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363916 38 400 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363885 56 1185 1 23 mm HDX 
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Snoek 0000_0000000157363869 59 1470 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363979 67 2060 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363750 67 2040 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363702 30 164 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363854 27 114 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363819 26 102 1 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363747 66 2335 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363835 51 914 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363707 44 536 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363691 59 1205 2 23 mm HDX 

Snoek 0000_0000000157363859 79 3570 3 23 mm HDX 

Winde 0000_0000000157363760 49 1870 3 23 mm HDX 

Zeelt 0000_0000000157364032 42 1690 2 23 mm HDX 

Zeelt 0000_0000000157363850 28 886 2 23 mm HDX 

Zeelt 0000_0000000157363840 24 238 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363932 11 26 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363848 13 30 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363844 11 24 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363680 12 26 2 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363758 14 52 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363927 13 42 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363877 12 32 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363767 12 36 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363900 12 34 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363864 12 34 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363727 13 42 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363678 14 58 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363899 14 48 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363842 13 40 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363688 13 44 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363913 14 52 1 23 mm HDX 

Zonnebaars 0000_0000000157363827 12 34 1 23 mm HDX 
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BIJLAGE 3 Gemerkte vissen in September 2011 

 

soortsoortsoortsoort    pit code1pit code1pit code1pit code1    pit code 2pit code 2pit code 2pit code 2    Staartlengte (cm)Staartlengte (cm)Staartlengte (cm)Staartlengte (cm)    gewicht (kg)gewicht (kg)gewicht (kg)gewicht (kg)    Tag typeTag typeTag typeTag type    

baars 0000000178 691850 19 0.068 23 mm HDX 

baars 0000000178 691950 17 0.078 23 mm HDX 

baars 0000000178 691773 28 0.288 23 mm HDX 

baars 0000000178 691852 22 0.188 23 mm HDX 

baars 0000000178 691919 24 0.186 23 mm HDX 

Brasem 0000000178 691802 52 1.515 23 mm HDX 

Brasem 0000000178 691960 50 1.44 23 mm HDX 

Brasem 0000000178 691912 48 1.505 23 mm HDX 

Brasem 0000000178 691787 51 1.595 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691857 19 0.108 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691889 19 0.118 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691736 22 0.136 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691984 20 0.144 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691897 19 0.106 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 961859 18 0.08 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691790 18 0.068 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691974 24 0.194 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691927 20 0.068 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691976 20 0.104 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691779 23 0.164 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691970 21 0.138 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691795 17 0.088 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691790 19 0.098 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691760 18 0.098 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691905 17 0.076 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691731 17 0.078 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691784 16 0.085 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691833 19 0.096 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691703 17 0.068 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691701 18 0.098 23 mm HDX 

Blankvoorn 0000000178 691763 23 0.139 23 mm HDX 

Winde 0000000178 691729 50 1.795 23 mm HDX 

karper 0000000178 691796 53 2.355 23 mm HDX 

karper 0000000178 691774 65 5.01 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691882 44 1.005 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691688 25 0.178 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691985 36 0.558 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691963 31 0.308 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691728 26 0.138 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691812 34 0.368 23 mm HDX 
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kopvoorn 0000000178 691907 26 0.228 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691794 19 0.058 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691690 21 0.108 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691847 41 0.758 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691704 42 0.88 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691764 21 0.096 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691892 24 0.142 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691689 15 0.048 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691896 15 0.04 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691983 16 0.07 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691973 16 0.085 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691971 14 0.05 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691814 14 0.055 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691946 14 0.055 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691900 15 0.06 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691706 20 0.119 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691819 21 0.123 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691817 19 0.102 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691858 20 0.108 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 692001 22 0.144 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691789 34 0.501 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691959 32 0.339 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691880 26 0.082 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691797 19 0.068 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691742 17 0.051 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691945 18 0.064 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691932 19 0.064 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691841 18 0.065 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691929 18 0.066 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691949 19 0.07 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691726 27 0.236 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691693 18 0.061 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691944 20 0.096 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691755 30 0.313 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691791 27 0.214 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691837 52 1.796 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691823 48 1.231 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000178 691793 53 1.813 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363871 51 1.489 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363768 19 0.074 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363676 33 0.433 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363947 29 0.287 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 364037 26 0.184 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363893 25 0.154 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363896 19 0.082 23 mm HDX 
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kopvoorn 0000000157 363742 15 0.03 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363693 15 0.032 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363914 32 0.397 23 mm HDX 

kopvoorn 0000000157 363757 14 0.03 23 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 843923 14 0.024 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 870593 12 0.016 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 842968 13 0.016 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 846026 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 842918 11 0.012 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 852168 12 0.018 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 843426 13 0.018 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 866505 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 880314 11 0.012 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 865942 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 855706 14 0.022 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 859292 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 885966 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 844996 12 0.016 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 856748 12 0.018 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 845472 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 847080 11 0.009 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 870608 11 0.011 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 844474 11 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 866993 13 0.019 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 869044 13 0.015 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 860893 13 0.017 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 846549 12 0.014 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 862355 12 0.009 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 867502 11 0.013 13 mm HDX 

riviergrondel 0355034566 869551 12 0.016 13 mm HDX 

rietvoorn 0000000178 691820 24 0.202 23 mm HDX 

rietvoorn 0000000178 691954 20 0.146 23 mm HDX 

rietvoorn 0000000178 691943 18 0.068 23 mm HDX 

rietvoorn 0000000178 691956 18 0.067 23 mm HDX 

rietvoorn 0000000178 691824 19 0.086 23 mm HDX 

serpeling 0000000178 691948 20 0.088 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691714 60 1.06 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691697 26 0.098 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691898 25 0.094 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691930 39 0.312 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691815 28 0.146 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691853 59 1.735 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691915 75 2.635 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691717 27 0.108 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691716 28 0.158 23 mm HDX 
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snoek 0000000178 691804 36 0.368 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691743 33 0.278 23 mm HDX 

snoek 0000000178 691883 35 0.324 23 mm HDX 

zonnebaars 0000000178 691965 14 0.038 23 mm HDX 

zeelt 0000000178 691990 21 0.167 23 mm HDX 

zeelt 0000000178 691939 33 0.556 23 mm HDX 
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BIJLAGE 4 . Teruggevonden soorten 

Tijdens elektrische bemonstering (24-09-2011 en 25-09-2011) teruggevonden vissen.  

    
    
    



Stichting RAVON 

52 
 



Migratie door een temporele nevengeul en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek 

53 
 

 


