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1

Inleiding

1.1

Algemeen
Tijhuis Ingenieurs BV verzorgt de begeleiding van baggerwerkzaamheden in de Oplandse Compagnonsvaart vanaf Oosterwolde door Appelscha tot Hijkersmilde. Voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden dient een ‘vistoets’ te worden afgenomen.
Op verzoek van Tijhuis Ingenieurs BV heeft VisAdvies BV onderzoek verricht naar
beschermde vissoorten. Het onderzoek was noodzakelijk om aan de eisen van de
Flora- en faunawet te kunnen voldoen. Dit rapport beschrijft de resultaten.

1.2

Doelstelling en uitgangspunten
Er zijn vrijwel geen recente en of historische data bekend over het al dan niet voorkomen van beschermde soorten in de watergang, zodat onderzoek noodzakelijk is.
Het mogelijk voorkomen van beschermde soorten zoals genoemd in tabel 2 en 3 van
de brochure ‘Buiten aan het werk?’, die is uitgegeven door het ministerie van LNV ter
implementatie van de recent aangepaste Flora- en Faunawet, zal worden onderzocht
(Min. LNV, 2005). Het betreft de volgende vissoorten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kleine modderkruiper,
grote modderkruiper,
meerval,
rivierdonderpad,
beekprik,
bittervoorn,
elrits,
gestippelde alver en
rivierprik

Op basis van algemene ecologische kennis kan gesteld worden dat stroomminnende
vissoorten niet aangetroffen worden en dat de kleine en grote modderkruiper en bittervoorn zouden kunnen voorkomen. Omdat geen enkele soort op voorhand uitgesloten mag worden heeft het onderzoek zich gericht op alle bovengenoemde soorten.
Doelstelling:
Het representatief bemonsteren van de watergang. Met deze representatieve bemonstering wordt het volgende nagestreefd: ‘indien een bepaalde soort zich in het
traject bevindt, wordt een dusdanig gedeelte van het traject bemonsterd, dat de kans
nihil is dat er geen exemplaar van die bepaalde soort wordt aangetroffen’.
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2

Methode en inspanning
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de methode uit het ‘Handboek visstandbemonsteringen’ van de STOWA (Klinge et al., 2003). In tabel 2.1 is een overzicht
gegeven van de visserijinspanning per bemonsterde watergang. De bemonsteringen
zijn uitgevoerd vanuit een boot met behulp van electrovisapparatuur. De watergang
bestaat uit vijf sluisvakken door de aanwezigheid van vier sluizen. In vier van de vijf
sluisvakken is de aanwezige vis bemonsterd. Sluisvak (Appelscha-dorp) is niet bemonsterd doordat het niet mogelijk was om met het electrovisapparaat te vissen door
de hoge damwanden. Hiervoor is een extra traject bemonsterd in het stuwvak ten
noorden van Appelscha, waar de oever aantrekkelijker is voor vis.

tabel 2.1

Gegevens van de bemonsterde watergangen. Één trek is 250 m lang.
Watergang

Lengte
(km)

Breedte
(m)

Totale oeverlengte
(km)

Bemonsterde
oeverlengte
(m)

Aantal
Trekken

Opsterlandse
Compagnionvaart

11,6

25

11,6

1750

7

Overzichts- en locatiefoto’ s van de bemonsterde watergangen zijn weergegeven in
figuur 2.1 en figuur 2.2.

figuur 2.1

5

Overzicht van de bemonsterde trajecten en sluizen in de Opsterlandse compagnonsvaart. De blauwe lijnen geven de bemonsterde trajecten weer en de rode ballonnen de sluizen.
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Traject 1

Traject 2

Traject 3

Traject 4

Traject 5

Traject 6

Traject 7

figuur 2.2
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Overzicht van de bemonsterde trajecten. De nummers komen overeen met de
nummers in figuur 2.1.
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Resultaten

3.1

Visstand
Een overzicht van de aangetroffen vissoorten in de onderzochte watergangen staat
vermeld in tabel 3.1. In de watergang is geen enkele beschermde vissoort aangetroffen.

Aangetroffen vissoorten in de bemonsterde watergangen (x: aangetroffen vissoort).
Voor de beschermde vissoorten zijn het aantal gevangen exemplaren vermeld.

3.2

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Zeelt

X
X

Vetje

X
X

Pos

1+2
3+4
5+6
7

Snoek

1
2
3
4
5

Blankvoorn

Oplandse compagnonsvaart

Overige soorten

Baars

Sluisvak Traject nrs.

Bittervoorn

Watergang

Kleine
modderkruiper

Beschermd

kolblei

tabel 3.1

X
X
X
X

X
X

Mitigerende maatregelen
Doordat er geen beschermde soorten in de Opsterlandse compagnonsvaart zijn
aangetroffen is het niet noodzakelijk mitigerende maatregelen te treffen.
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