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Bijlage 1

Specificaties gemalen

Zwarte Haan:
Bron: (Wetterskip Fryslan, 2012c)
Pomp 1
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

315 m3/min
70 meter
1,62 meter
De Kouwe Faart
-82 cm N.A.P.
-100 cm N.A.P.

Pomp 3
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

70 m3/min
70 meter
0,76 meter
It Kanaal
-90 cm N.A.P.
-100 cm N.A.P.

Pomp 2
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

315 m3/min
70 meter
1,62 meter
De Kouwe Faart
-87 cm N.A.P.
-100 cm N.A.P.

Pomp 2
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

180 m3/min
87,90 meter
1,80 meter
Roptafeart
-150 cm N.A.P.
-170 cm N.A.P.

Roptazijl:
Bron:
Pomp 1
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

180 m3/min
87,90 meter
1,80 meter
Roptafeart
-150 cm N.A.P.
-170 cm N.A.P.

Pomp 3
Capaciteit:
Lengte perskoker:
Diameter perskoker:
Bemaling:
Inschakelpeil:
Uitschakelpeil:

100 m3/min
87,90 meter
1,50 meter
Dyksfeart
-150 cm N.A.P.
-170 cm N.A.P.
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Bijlage 2

Overige gevangen soorten

Zoutwatervissen
Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)
De tiendoornige stekelbaars lijkt veel op de driedoornige maar zoals de naam al zegt heeft hij meer
stekels (9 tot 11). De kleur is iets groener, vaak is hij wat kleiner en ook smaller dan de driedoornige
stekelbaars. Hij komt algemeen voor en leeft zowel in het zoet als in zout water. Het voedsel van de
tiendoornige stekelbaars bestaat uit dierlijk plankton (Sportvisserij Nederland, 2012).
Spiering (Osmerus eperlanus)
De spiering is een algemene vissoort die voorkomt langs de Nederlandse kusten en zeegaten, en
komt ook voor in de Noordzee, Oostzee en de Barentszzee. De van oorsprong anadrome vissoort wil
naar het zeewater trekken om op te groeien en naar het zoete water om te paaien. De vis kan echter
ook zijn hele levenscyclus voltooien in het zoete water, alleen blijft hij dan kleiner. De spiering is een
vissoort die leeft van dierlijk plankton, kleine kreeftachtige en vis (Sportvisserij Nederland, 2012).
Brakwatergrondel (Pomatoschistus microps)
Brakwatergrondels komen algemeen voor langs de Nederlandse kusten, en hierbij voornamelijk in
brak water. Verdere verspreiding van de vissoort is langs de Europese kusten, Noordzee en de
Oostzee. De brakwatergrondel is kustgebonden en komt voor in zeearmen en estuaria tot een diepte
van 12 meter, en is goed bestand tegen hevige schommelingen van zoutgehalte en temperatuur. Het
voedsel van de brakwatergrondel bestaat uit kleine bodemorganismen en kreeftachtige (Sportvisserij
Nederland, 2012).
Sprot (Sprattus sprattus)
De sprot komt zeer talrijk voor langs de Nederlandse kust, tot in de estuaria. Het voedsel is dierlijk
plankton. De larven van een sprot zijn doorzichtig en kunnen hierdoor worden verward met glasalen.
Het verschil is dat de sprot kleiner is en een groter oog heeft dan een glasaal en hij geen aalachtig
lichaam heeft (Sportvisserij Nederland, 2012).
Haring (Clupea harengus)
Langs de Nederlandse kust is de haring een talrijke soort. Ze paaien op grindbanken en zijn
geslachtsrijp wanneer ze een leeftijd van minimaal drie jaar hebben bereikt. Er zijn verschillende
haringpopulaties die verspreid over het seizoen in de Noordzee paaien. Zo zijn er haringen die in het
voorjaar paaien, maar ook die dit in het najaar doen. De haring voedt zich met dierlijk plankton, met
name roeipootkreeftjes (Sportvisserij Nederland, 2012).
Puitaal (Zoarces viviparus)
De puitaal is een langgerekte vis met geelbruine rug en flanken. De soort komt algemeen voor langs
de Nederlandse kust, wel wordt de soort zeldzamer. Hij leeft op de bodem vooral op mosselbanken
tussen het zeewier. De puitaal paait in augustus en september, de eieren komen in het lichaam van
het vrouwtje uit waardoor er volledig ontwikkelde jongen geboren worden (Sportvisserij Nederland,
2012).
Kleine zeenaald (Syngnathus rostellatus)
De kleine zeenaald heeft een langwerpig, slangachtig lichaam met borst en staartvinnen. Algemeen
voorkomende soort langs de Nederlandse kust. Hij leeft tot op een diepte van 20 meter en zoekt
beschutte plaatsen op. De soort paait in de zomer, de eieren worden in de broedbuidel van
verschillende mannetjes uitgebroed. Het voedsel bestaat uit kleine kreeftachtigen en vislarven
(Sportvisserij Nederland, 2012).
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Zoetwatervissen
Kolblei (Blicca bjoerkna)
De kolblei is een algemeen voorkomende vis in de binnenwateren. Hij wordt wel eens verward met
kleine exemplaren van de brasem. Kenmerkend is dat de oogdiameter groter is dan de afstand van
het oog tot de punt van de bek. De kolblei eet voornamelijk insectenlarven, wormpje, kleine
kreeftachtigen en dierlijk plankton (Sportvisserij Nederland, 2012).
Blankvoorn (Rutilus rutilus)
De blankvoorn is een algemeen voorkomende vis in het zoete water. Kenmerkend is de rode vlek
boven in het oog. Zijn voedsel bestaat uit voornamelijk slakjes, insectenlarven en soms plantendelen
(Sportvisserij Nederland, 2012).
Baars (Perca fluviatilis)
De baars heeft 2 gescheiden rugvinnen, alleen de voorste heeft harde stekels. Over het lichaam
lopen een aantal herkenbare verticale donkere strepen. Het is een algemeen voorkomende vis, hij
voedt zich met verschillende waterdiertjes die voornamelijk uit vis bestaan (Sportvisserij Nederland,
2012).
Snoekbaars (Stizostedion lucioperca)
Net als bij de gewone baars heeft de snoekbaars twee gescheiden rugvinnen. Ook bij deze soort is de
voorste vin voorzien van harde stekels. Kenmerkend is dat zijn bovenkaak tot voorbij zijn oog loopt.
Het is een algemeen voorkomende vis met een voorkeur aan troebele wateren. Zijn voedsel bestaat
hoofdzakelijk uit kleine vis (Sportvisserij Nederland, 2012).

Overige soorten
Strandkrab (Carcinus maenas)
De strandkrab komt algemeen voor in de Noordzee. De kleur van de krabben varieert maar is
meestal zandkleurig. De mannetjes worden groter dan de vrouwtjes. Ze leven op zanderige en
rotsachtige gebieden rond de kust. Het voedsel bestaat uit kleine kreeftachtigen, borstelwormen,
tweekleppigen en andere zeedieren(Soortenbank, 2014d).
Steurgarnaal (Palaemon elegans)
De steurgarnaal komt algemeen voor langs de kusten van West-Europa. De steurgarnaal is
doorschijnend met donkere grijsbruine strepen over de rug, de gewrichtspunten hebben gele vlekjes.
De steurgarnaal komt voor in gebieden waarbij er getijdenwerking is met veel rotsen en stenen
waartussen de steurgarnaal zich kan verschuilen. Voedsel bestaat zowel uit plantaardig als dierlijk
materiaal (Soortenbank, 2014b).
Noordzeegarnaal (Crangon crangon)
De noordzeegarnaal is een kreeftachtige en is in Nederland de meest bekende garnalensoort. De
garnaal is grijsbruin met donkere onregelmatige vlekken, qua kleur kan de garnaal zich enigszins aan
zijn omgeving aanpassen. De lengte van de garnaal kan maximaal oplopen tot 9 cm. Hij komt voor
langs de kust met een zanderige of slibberige ondergrond. Zijn voedsel bestaat zowel uit plantaardig
als dierlijk materiaal (Soortenbank, 2014c).
Geelgerande waterkever (Dytiscus marginalis)
Met een lengte van 3,5 cm is de geelgerande waterkever één van de grootste kevers die in Nederland
voorkomt. De soort komt vrij algemeen voor in Nederland. Het habitat van de kever bestaat
voornamelijk uit water met een ruime vegetatie. De schild van de kever is zwartgroen. Zoals de naam
al zegt is de kever omrand met een gele rand. Het voedsel van de kever is dierlijk en bestaat uit
kleine vissen en amfibieënlarven (Soortenbank, 2014a).
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Bijlage 3

Bemonsteringsschema 2014

Tijdens het onderzoek zijn de bemonsteringen zes uren voor hoogwater gestart om de invloed van
het getij te bepalen. In onderstaande tabel staan de locaties en datums weergegeven waarop de
bemonsteringen hebben plaatsgevonden die zijn meegenomen voor de data analyse.
Tabel 1 Bemonsteringschema met de datums, startijden en de tijd van hoogwater
Cursief = wintertijd

Locatie

Datum

Tijd hoogwater

Starttijd bemonstering

Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan

5 Maart 2014
7 maart
10 Maart 2014
11 maart
13 maart
20 maart
24 maart
26 maart
28 maart

12:44
13:19
15:55
17:34
19:50
12:00
14:24
17:35
20:11

06:44
07:19
09:55
11:34
13:50
06:00
08:24
11:35
14:11

Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Zwarte Haan
Roptazijl
Zwarte Haan
Zwarte Haan
Roptazijl
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl
Roptazijl
Zwarte Haan
Roptazijl

31 maart
1 April 2014
2 April 2014
3 April 2014
4 April 2014
8 April 2014
9 April 2014
10 April 2014
14 April 2014
15 April 2014
16 April 2014
17 April 2014
21 April 2014
22 April 2014
23 April 2014
25 April 2014
1 Mei 2014
5 Mei 2014
7 Mei 2014

11:04
12:26
12:56
13:26
13:40
16:10
17:44
18:55
22:40
11:21
12:06
12:21
14:54
15:35
17:00
19:45
12:20
14:09
15:04

05:04
06:26
06:56
07:26
07:40
10:10
11:44
12:55
16:40
05:21
06:06
06:21
08:54
09:35
11:00
13:45
06:20
08:09
09:04
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Bijlage 4

Buitendijkse bemonsteringen

Auteurs:
Nico Kalt & Izaak de Vries
Deze methodiek is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek van Nico Kalt en Izaak de Vries.
Benodigdheden:
Kruisnet (Zwarte Haan)
Bemonsteringsformulier
Kruisnet (Roptazijl)
Litermaat
Larvennetten
Visherkenning boekje van Sportvisserij
Cuvet
Nederland
Emmers
Methodiek
Kruisnet bemonsteringen
Op beide locaties zijn de kruisnet bemonsteringen op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierbij zijn de netten zo dicht
mogelijk bij het afwateringscomplex te water gelaten, waarna het net onder zijn eigen gewicht naar de bodem
daalde. Eenmaal op de bodem is het net gedurende 5 minuten ongestoord gelaten. Dit is gedaan zodat de
vissen weer tot rust konden komen, en zich weer normaal boven het net verzamelden. Vervolgens is het net
met gelijkmatige halen naar boven gehaald, en is de vangst gedetermineerd en geteld. Het is belangrijk dat
het net met gelijkmatige halen naar boven wordt gehaald, zodat er zo weinig mogelijk vissen uit het net
kunnen ontsnappen. Dit proces is 3 maal per uur uitgevoerd (Huisman, 2014a, 2014b).
Larvennet bemonsteringen (Zwarte Haan)
Bij Zwarte Haan is er een touw van 4 meter over de mude gespannen waaraan de larvennetten konden
worden bevestigd. Op deze manier bleven de larvennetten altijd op dezelfde diepte hangen ten opzichte van
de bodem, de netten zijn op ¼ en op ¾ van de diepte geplaast. De netten waren bevestigd aan het touw door
middel van een karabijnhaak, waardoor het verwijderen en plaatsen van de netten gemakkelijk ging. Om
ervoor te zorgen dat de netten altijd op dezelfde afstand van elkaar hingen, is er gewerkt met touwen van een
vaste lengte die met karabijnhaken aan de netten konden worden bevestigd. De netten zakten naar de bodem
onder hun eigen gewicht. Aan de achterzijde van het onderste net was een gewicht geplaatst zodat de netten
recht hingen. De lengtes van deze onderlinge touwen, en de opstelling staan weergeven in figuur 1. Bij Zwarte
Haan zijn de netten drie minuten in het water gelaten, waarna ze werden opgehaald. De larvennet
bemonsteringen zijn ieder uur 3 maal uitgevoerd (Huisman, 2014a, 2014b).
Larvennet bemonsteringen (Roptazijl)
De netten werden bij Roptazijl vanaf een betonnen rand in het water gelaten. Om de netten altijd op de juiste
plek te krijgen, waren aan de zijden van het bovenste larvennet twee touwen verbonden. Eén van deze
touwen (Touw 1) zorgde ervoor dat de netten niet verder konden dan een bepaalde afstand (4 meter vanaf de
kant).Het andere touw (Touw 2) zorgde ervoor dat de netten open kwamen te staan en op de juiste positie
bleven. Touw 1 was een touw met een vaste lengte, die aan een houten paal werd vastgemaakt door middel
van een karabijnhaak. Touw 2 werd handmatig aangetrokken over het basaltstenen hoofd. Het touw werd
vervolgens strak getrokken en vastgemaakt, zodat de netten goed bleven staan. Net als bij Zwarte Haan is er
bij Roptazijl gewerkt met touwen van vaste lengtes, hierdoor hingen de netten altijd op dezelfde afstand van
elkaar. Deze touwen konden makkelijk worden vast gemaakt aan de netten door middel van karabijnhaken.
De netten zakten naar de bodem onder hun eigen gewicht. Aan de achterzijde van het onderste net was een
gewicht geplaatst zodat de netten recht hingen. De lengtes van deze onderlinge touwen, en de opstelling
staan weergeven in figuur 2. Door de complexe opstelling was het niet mogelijk om iedere 3 minuten het net
uit het water te halen en opnieuw te plaatsten. Daarom zijn de larvennetten bemonsteringen bij Roptazijl
slechts eenmaal per uur uitgevoerd, de tijd dat de netten in het water hingen was daarin tegen niet 3 minuten
maar 60 minuten. Dit is in overleg gedaan met de opdrachtgever Jeroen Huisman.
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Figuren
3,80 meter

Waddenzee
Gespannen touw

Hek

0,77 meter

4,00 meter

Dijk

Kwelder

3,80 meter

0,70 meter

3,07 meter

Kwelder

Waddenzee

0,90 meter

1,22 meter

Gespannen touw

Hek

0,70 meter

Figuur 1 Opstelling Zwarte Haan

(Links: zijaanzicht Rechts: bovenaanzicht)

Bron: (Auteurs)

4 meter

Waddenzee

26 meter
Kwelder

Boei

0,70 meter

4 meter

0,68 meter

0,90 meter

2,55 meter

0,70 meter

Basaltstenen

Dijk

Hek

Betonnen rand

Figuur 2 Opstelling Roptazijl

(Links: zijaanzicht Rechts: bovenaanzicht)

Bron: (Auteurs)

Literatuur:
Huisman, J. (2014a). Factsheet Monitoring Roptazijl, 20.
Huisman, J. (2014b). Factsheet Monitoring Zwarte Haan, 22.
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Basaltstenen Hoofd

0,47 meter

Waddenzee

Hek

Hoofd

Boei

Bijlage 5

Binnendijkse bemonsteringen

Auteurs:
Nico Kalt & Izaak de Vries
Deze methodiek is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek van Nico Kalt en Izaak de Vries, en is
alleen van toepassing bij Roptazijl.
Benodigdheden:
Vispassage fuik
Cuvet
Litermaat
Emmers
Scheidingsnet

Methodiek
De fuik achter de vispassage is geplaatst zodra het waterniveau aan de zeezijde -0,25 m. N.A.P. bereikte. Vanaf
-0,25 m. N.A.P. begon de lokstroom van de vispassage te werken, en begon de twee uur durende lokcyclus van
de passage. De fuik werd geplaatst in een schot, die speciaal voor de fuik is gemaakt. Door dit schot kwam de
opening van de fuik precies voor de uitmonding van de vispassage, hierdoor kwam alles wat overgeheveld was
in de fuik terecht. Nadat de fuik in het schot was geplaatst, werd door middel van een touw, die aan de
achterzijde van de fuik was vastgemaakt, de fuik strak getrokken en vastgemaakt aan het hek. Dit moest,
omdat anders de vacuümpomp van de vispassage de fuik naar binnen zuigt. Na de lokcyclus werd de vis
overgeheveld, en werd alle overgehevelde vis opgevangen in de fuik. Na het hevelen van de vis is de fuik
geleegd in een grote bak, en zijn de glasaal gescheiden van de driedoornige stekelbaars door middel van het
scheidingsnet. Dit net zorgde ervoor dat de glasalen tussen de mazen gleden en in de bak terechtkwamen, en
dat de driedoornige stekelbaarzen in het net bleven. De vangsten waren vervolgens gedetermineerd, geteld
en genoteerd. Na afloop werd de vis vrijgelaten in het achterland van Roptazijl (waar de vispassage uitkomt).
In figuur xx staat een schematische tekening weergeven van positie van de fuik. De mate aan bemonsteringen
met de fuik achter de vispassage was afhankelijk van hoe snel het water steeg aan de zeezijde. In de meeste
gevallen was het waterniveau aan de zeezijde drie uren voor hoogwater bij -0,25 m. N.A.P., hierdoor is er over
het algemeen maar één bemonstering met de fuik per dag gedaan bij Roptazijl.

Figuren
Hek

Katrol

Vishevel leiding

Figuur 3 Schematische tekening van de fuik achter de vispassage

Bron: Auteurs

Literatuur:
Huisman, J. (2014a). Factsheet Monitoring Roptazijl, 20.
Huisman, J. (2014b). Factsheet Monitoring Zwarte Haan, 22.
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Bijlage 6

Methodiek voor de lengte- en gewichtsbepaling

Auteurs:
Nico Kalt & Izaak de Vries
Deze methodiek is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek van Nico Kalt en Izaak de Vries.
Benodigdheden:
Weegschalen
Litermaat
Meetlint
Bemonsteringsformulier

Methodiek
Het meten en wegen van individuele stekelbaarzen werd gedaan bij vangsten groter dan 10 exemplaren.
Zodra er 10 of meer driedoornige stekelbaarzen waren gevangen, werden er willekeurig 10 exemplaren
gewogen en gemeten. De lengtes en het gewicht van deze driedoornige stekelbaarzen werden vervolgens
genoteerd op het bemonsteringsformulier. Na het meten en wegen van de driedoornige stekelbaarzen,
werden de vissen terug geplaatst in het water. Het meten en wegen van individuele driedoornige
stekelbaarzen is eenmaal per dag uitgevoerd, tenzij er te weinig vangst was.
Het wegen en tellen van een litermaat werd gedaan bij grotere vangsten, waarbij er geteld kon worden met
behulp van een litermaat. De litermaat werd gevuld met driedoornige stekelbaarzen, hierbij werd elke
driedoornige stekelbaars geteld die in de litermaat werd gestopt. Als de litermaat vol zat werd de hoeveelheid
driedoornige stekelbaarzen genoteerd, en werd het gewicht van de gevulde litermaat bepaald. Vervolgens
werden de driedoornige stekelbaars teruggezet in het water, en werd de lege litermaat gewogen. Door het
gewicht van de lege litermaat van het gewicht van de gevulde litermaat te halen, werd het gewicht van de
driedoornige stekelbaarzen in de litermaat bepaald. Doordat er relatief veel (>300) driedoornige stekelbaarzen
nodig waren, is er alleen geteld en gewogen als de vangst dit toeliet. Indien mogelijk, moest er eenmaal per
dag een litermaat worden geteld en gewogen.

Literatuur:
Huisman, J. (2014a). Factsheet Monitoring Roptazijl, 20.
Huisman, J. (2014b). Factsheet Monitoring Zwarte Haan, 22.
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Bijlage 7

Overige dataverzameling

Auteurs:
Nico Kalt & Izaak de Vries
Deze methodiek is geschreven in het kader van het afstudeeronderzoek van Nico Kalt en Izaak de Vries.
Benodigdheden:
Multimeter (HI9829)
Logboek
Bemonsteringsformulier
Mobiel

Methodiek
Multimeter
Met behulp van de multimeter van HANNA Instruments®, zijn de fysisch chemische eigenschappen van het
water bij gehouden. De eigenschappen zijn bijgehouden met de functie log, deze functie zorgt ervoor dat het
apparaat na een x aantal seconden een monster neemt en deze opslaat in het geheugen (HANNA Instruments,
2012). Er is tijdens het onderzoek gewerkt met een logperiode van 30 seconden, hierdoor is er elke 30
seconden een monster genomen van het water en opgeslagen. De kabel met de sonde is aan het begin van de
bemonsteringsdag op een vaste plek in het water gelaten, hierbij werden de sensoren op 1 meter diepte
geplaatst. Zodra de sensoren in het water waren, zijn alle instellingen gecontroleerd en is er begonnen met
loggen. Aan het einde van de bemonsteringsdag is de sonde uit het water gehaald en is de sonde afgespoeld
met kraanwater. Vervolgens zijn de gegevens na iedere bemonsteringsdag uitgelezen en in de computer
verwerkt.
Milieufactoren
De milieufactoren zijn bijgehouden op het bemonsteringsformulier (Bijlage 9), hierbij is er op het moment van
bemonsteren genoteerd wat de windsnelheid, bewolkingsgraad, luchttemperatuur was, en of er sprake was
van neerslag. Voor het verkrijgen van de milieufactoren is er gebruik gemaakt van de mobiele applicaties:
Buienradar.nl en AccuWeather.com. De milieufactoren werden aan het begin van iedere nieuwe bemonstering
genoteerd op het bemonsteringsformulier.
Organoleptische waarnemingen
Aan het einde van iedere bemonsteringsdag zijn de (afwijkende) waarnemingen die gedaan zijn van de dag,
opgeschreven in een logboek. Bij afwijkende waarnemingen moet worden gedacht aan extreme
waterstanden, sterke geur van het water, afwijkende kleur, dode vissen, enz.

Literatuur:
Huisman, J. (2014a). Factsheet Monitoring Roptazijl, 20.
Huisman, J. (2014b). Factsheet Monitoring Zwarte Haan, 22.
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Bijlage 8

Materiaal

Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van de volgende materialen:
-

-

-

-

-

-

-

Kruisnet (Zwarte Haan): Het kruisnet bij Zwarte Haan is een net van 1 bij 1 meter, en beslaat
1 m2. Het kruisnet is voorzien van een trechtervormig net van circa 1 meter diep met een
maaswijdte van 2 mm. Aan de bovenzijde van het net is een touw bevestigd van enkele
meters lang, en aan de onderzijde is een gewicht bevestigd (Huisman, 2014b).
Kruisnet (Roptazijl): Het kruisnet bij Roptazijl is vrijwel identiek aan het kruisnet van Zwarte
Haan. De enige uitzondering is de dat de maaswijdte van het net bij Roptazijl 1 mm bedroeg
(Huisman, 2014b).
Larvennetten: Het larvennet is een trechtervormig net waarvan de ingang van het net een
oppervlakte beslaat van 0,7 m2, en een maaswijdte van 1 mm heeft. Tijdens dit onderzoek is
er gebruik gemaakt van een tweetal larvennetten (Huisman, 2014b).
Vispassage fuik: Bij de uitmonding van de vispassage te Roptazijl kon een fuik worden
bevestigd waarmee alle vangsten werden opgevangen uit de vispassage. Het was een
vierkantvormige fuik met een maaswijdte van 2 mm.
Multimeter: Voor het verkrijgen van chemische gegevens is er gebruik gemaakt van een
multimeter van HANNA Instruments®, het model HI9829. De multimeter heeft een kabel van
10 meter, waaraan de sonde is bevestigd (HANNA Instruments, 2012).
Bemonsteringsformulier: Tijdens het onderzoek zijn de visvangsten, milieufactoren en
fysisch-chemische factoren bijgehouden op het bemonsteringsformulier. Zie Bijlage 9
(Huisman, 2014b).
Emmers: Hierin zijn de vangsten tijdelijk geplaatst tot ze geteld en gedetermineerd waren.
Litermaat: Een hulpmiddel voor bij het tellen van de vangsten. In 1 liter gaan 350
driedoornige stekelbaars en 3250 glasalen (Altenburg & Wymenga, 2005).
Meetlint: Voor het meten van de lengte van de vissen.
Weegschalen: Voor het bepalen van het gewicht van de vissen.
Visherkenning boekje van Sportvisserij Nederland: Voor het determineren van de vissoorten
Cuvet: Een glazen container waarin een vis in kan worden bewaard en van iedere zijde kan
worden bekeken.
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Bijlage 9

Bemonsteringsformulier

Bron: (Huisman, 2014b)
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Bijlage 10 Statistiek
10.1 Linear regression driedoornige stekelbaars (Kruisnet)
Toets 1 Linear regression voor driedoornige stekelbaarzen te Zwarte Haan
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Toets 2 Linear regression voor driedoornige stekelbaarzen te Roptazijl
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10.2 Linear regression driedoornige stekelbaars vangsten (Larvennet)
Toets 3 Linear regression bovenste larvennet (1/4 diepte) te Zwarte Haan
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Toets 4 Linear regression onderste larvennet (3/4 diepte) te Zwarte Haan
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Toets 5 Linear regression bovenste larvennet (1/4 diepte) te Roptazijl
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Toets 6 Linear regression onderste larvennet (3/4 diepte) te Roptazijl
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10.3 Linear regression glasaal (Kruisnet)
Toets 7 Linear regression voor glasaal te Zwarte Haan
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Toets 8 Linear regression voor glasaal te Roptazijl
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10.4 Linear regression glasaal (Larvennetten)
Toets 9 Linear regression bovenste larvennet (1/4 diepte) te Zwarte Haan voor glasaal
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Toets 10 Linear regression onderste larvennet (3/4 diepte) te Zwarte Haan voor glasaal
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Toets 11 Linear regression bovenste larvennet (1/4 diepte) te Roptazijl voor glasaal
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Toets 12 Linear regression onderste larvennet (3/4 diepte) te Roptazijl voor glasaal
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10.5 T-testen driedoornige stekelbaars
Toets 13 T-test driedoornige stekelbaars te Zwarte Haan

Toets 14 T-test driedoornige stekelbaars te Roptazijl
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10.6 T-testen glasaal
Toets 15 T-test glasaal te Zwarte Haan

Toets 16 T-test glasaal te Roptazijl
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Bijlage 11 Fysisch-chemische eigenschappen tegenover de vangsten (Zwarte Haan)
5 Maart 2014(Wintertijd)

28 | P a g i n a

10 Maart 2014(Wintertijd)

29 | P a g i n a

13 Maart 2014(Wintertijd)

30 | P a g i n a

24 Maart 2014(Wintertijd)

31 | P a g i n a

28 Maart 2014(Wintertijd)
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31 Maart 2014(Zomertijd)
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2 April 2014 (Zomertijd)

34 | P a g i n a

4 April 2014 (Zomertijd)

35 | P a g i n a

8 April 2014 (Zomertijd)

36 | P a g i n a

10 April 2014 (Zomertijd)
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14 April 2014 (Zomertijd)
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16 April 2014 (Zomertijd)
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17 April 2014 (Zomertijd)
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23 April 2014 (Zomertijd)
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5 Mei 2014 (Zomertijd)
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Bijlage 12 Fysisch-chemische eigenschappen tegenover de vangsten (Roptazijl)
7 Maart 2014(Wintertijd)

43 | P a g i n a

11 Maart 2014(Wintertijd)

44 | P a g i n a

20 Maart 2014(Wintertijd)

45 | P a g i n a

26 Maart 2014(Wintertijd)
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1 April 2014 (Zomertijd)

47 | P a g i n a

3 April 2014 (Zomertijd)

48 | P a g i n a

9 April 2014 (Zomertijd)

49 | P a g i n a

15 April 2014 (Zomertijd)

21 April 2014 (Zomertijd)
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22 April 2014 (Zomertijd)

52 | P a g i n a

25 April 2014 (Zomertijd)
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1 Mei 2014 (Zomertijd)
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7 Mei 2014 (Zomertijd)
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Bijlage 13 Milieufactoren tegenover de vangsten (Zwarte Haan)
5 Maart 2014(Wintertijd)

10 Maart 2014(Wintertijd)

13 Maart 2014(Wintertijd)

24 Maart 2014

28 Maart 2014(Wintertijd)

31 Maart 2014(Zomertijd)
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2 April 2014 (Zomertijd)

4 April 2014 (Zomertijd)

8 April 2014 (Zomertijd)

10 April 2014 (Zomertijd)

57 | P a g i n a

14 April 2014 (Zomertijd)

16 April 2014 (Zomertijd)
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17 April 2014

(Zomertijd)

23 April 2014 (Zomertijd)

5 Mei 2014 (Zomertijd)
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Bijlage 14 Milieufactoren tegenover de vangsten (Roptazijl)
7 Maart 2014(Wintertijd)

11 Maart 2014(Wintertijd)

20 Maart 2014(Wintertijd)

26 Maart 2014(Wintertijd)
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1 April 2014 (Zomertijd)

3 April 2014 (Zomertijd)

9 April 2014 (Zomertijd)

15 April 2014 (Zomertijd)
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21 April 2014

(Zomertijd)

22 April 2014 (Zomertijd)

25 April 2014

(Zomertijd)

1 Mei 2014 (Zomertijd)
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7 Mei 2014 (Zomertijd)
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